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PRZEDMOWA
Od lat kilku, od czasu, gdy ruch turystyczny po kraju

wzmóg si w sposób niebyway, da si ywo odczuwa brak

Przewodnika po Karpatach Wschodnich, jako tej czci gór

naszych, które po Tatrach, dziki swej wysokoci, piknoci,

a w czci i swej pustce, najwicej maj warunków dla skie~

rowania ku nim ruchu turystycznego. Do niedawna jeszcze,

prócz Czarnohory, posiadajcej od r. 1898 Przewodnik Hoffbau-

era wydany staraniem .Oddziau Czarnohorskiego T. T. w Ko-

omyi, byy one dla szerszego ogóu „terra incognita*^

;

a jedynie w Pamitniku Tow. Tatrzaskiego, czasem ukazy-

way si dorywcze wzmianki i ilustracye z jednego zaktka

Wschodnich Karpat, co nie dawao naturalnie pojcia o ca-

oci ych pasm górskich. — Dopiero od roku 1906, z za-

oeniem we Lwowie Akademickiego Klubu Turystycznego

i Karpackiego Towarzystwa Narciarzy (1907), wzroso zainte-

resowanie si niemi i ich znawstwo. Dziki te zbiorowym wy-

cieczkom i pracy tych obu towarzystw, zebrano w cigu lat

omiu bardzo obfity materya informacyjny i ilustracyjny

z wszystkich pasm Wschodnich Beskidów od róde Sanu po

Alpy Rodniaskie — który umoliwia ju ujcie caokszau
Przewodnika po tych górach. Chcc publicznoci, wród której

zainteresowanie si Wschodnimi Beskidami wzrasta z roku na

rok, uatwi oryenacy w tych górach, wydajemy ju obecnie

(jako odbitk z wikszej pracy p. t. „Ilustrowany Przewodnik

po Galicyi**) ten Przewodnik, bdcy na razie (t. j. a do



czasu pojawienia si zapowiedzianego przez Towarzystwo Ta-

trzaskie duego Ilustrowanego Przewodnika po Wschodnich

Karpatach) jedynem ródem dla zaczerpnicia wiadomoci
turystycznych o Beskidach Wschodnich.

Oddzia lwowski Kraj. Zwizku Turystycznego wydaje t
prac jako pierwsz w rzdzie zamierzonych wydawnictw/

aby zwróci uwag szerokiego ogóu, a przedewszystkiem

mieszkaców stolicy kraju i wikszych miast wschodniej Ga-

licyi, jak blisko i jak atwo dostpne s i dla nas pikne
skarby przyrody górskiej. Do tych gór naszych, rodzinnych,

dotrze, to nie tylko szukanie swobodnego oddechu, piknych
wrae, znajomoci wasnej ziemi, to take pochód kultury,

za któr w lad musi pój udostpnienie naszych gór i do-

robek ekonomiczny, pomnoenie majtku narodowego.

Majc zamiar w przyszoci prowadzi systematyczn

prac wydawnicz i reklamow kraju, tak w jzyku polskim,

jak i w jzykach obcych, prosimy wszystkich czytelników

o askawe komunikowanie nam swych spostrzee co do ewen-

tualnych braków i niedokadnoci ksiki, za pp. fotogra-

fów — amatorów o nadsyanie fotografii ze

zdjciami widoków gór, dolin, ruin, wodospadów, typów lu-

dowych, stylowych budowli i t. p.

We Lwowie, w czerwcu 1914.

Wydzia Oddziau Lwowsk. Kraj. Zw. Turyst.

Dr. Mieczysaw Orowicz Dr. Aleksander Lisiewicz

sekretarz. prezes.



Rumunki. Fol. ze zb. dra M. Orowicza.

nia. Ich granic wschodni stanowi doliny Wyszowa i buko-
wiskiej Zotej Bystrzycy, oraz oddzielajca je przecz Przy-
sopska (1418 m.) u stóp Alp Rodniaskich; granica natomiast
zachodnia nie da si oznaczy równie cile wobec tego, e
skrajne pasma Bieszczad i Beskidu rodkowego ani co do

1. Wiadomoci ogólne.

Beskidy Wschodnie skadaj si z kilku czci bardzo

rozmaitych pod wzgldem charakteru, wysokoci i udostpni-
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wysokoci, ani co do wygldu nie wykazuj daleko idcych
rónic. Jedni oznaczaj j jako dolin Sanu i Solinki, inni

Sanu, Osawy i Laborcy, z przecz upkowsk w grzbiecie

granicznym.
Zaczynajc od zachodu mamy nastpujce partye gór:

Bieszczady po dolin Mizuki i Wielkiej /\gi; Gorgany po
dolin Prutu i Turbatu; Blinic i widowiec midzy dolin
Turbatu a Czarn Cis; Czarnohor w klinie midzy Bia
a Czarn Cis, u róde Prutu; Beskidy Huculskie, na pónoc
od Czarnohory, na wschód od Prutu, po obu brzegach Cze-
remoszów; Karpaty Marmaroskie, w klinie midzy Bia Cis,
a Ruskow Rzek; Karpaty Bukowiskie, stanowice w czci
pónocnej cig dalszy Beskidów Huculskich, a odrbnego wy-
gldu jedynie w czci poudniowej, zwanej Szwajcary Bu-
kowisk; a wreszcie, w cisem tego sowa znaczeniu do
Beskidów Wschodnich ju nie nalece, lecz czce si z nimi
bezporednio, majestatyczne Alpy Rodniaskie.

Jako teren turystyczny góry te przedstawiaj si bardzo
rozmaicie. Wzgldnie najatwiejszym terenem s tu Bieszczady
i Beskidy Huculskie, gdzie na pojedyncze szczyty wiod nic

tylko cieki, ale nawet jezdne drogi. Odwrotnie, wzgldnie
najtrudniejsze do przejcia s zaronite gst kosodrzewin
i zasane rumowiskiem gazów szczyty rodkowej partyi Gor-
gan. Urzdze turystycznych, w rodzaju schronisk, znaczo-
nych cieek, napisów, a po wsiach przyzwoitych gospód naj-

wicej w Bukowiskiej Szwajcaryi — najmniej w bezludnych
Gorganach, które pod wzgldem pustki i dzikoci nic maj
gór sobie równych w Karpatach Pónocnych. Silniejszy ruch
turystyczny posiada jedynie Czarnohora, zawdziczajc go nic

tyle swej piknoci, ile wysokoci, oraz Karpaty Bukowiskie.
W innych partyach, po za kilku szczytami, lecymi w bcz-

poredniem ssiedztwie letnisk w dolinie Prutu i Oporu, tu-

ryci zjawiaj si bardzo rzadko. Panuje tam jeszcze niczem
nie zamcona cisza, pustka i swoboda, która ju tak dawno
uleciaa z Tatr. R panowa ona tu jeszcze bdzie dugo, chor

^ciaby nawet skieroway si tu takie tumy, jak w Tatry, gdy
obszar zajty przez Beskidy Wschodnie jest czterdzieci razy
wikszy od obszaru zajtego przez Tatry.

Beskidy Wschodnie zamieszkuj po obu stronach granicy

Rusini, Rumuni i ydzi, osiadli tu wzgldnie liczniej, ni
w innych czciach kraju, i trzymajcy w swem rku tak po
naszej, jak i wgierskiej stronic, cay przemys gospodnio-
szynkarski i dorokarski. Wród górali ruskich wytworzyy
si dwa typy: bojków i hucuów. Bojki zamieszkuj Bie-

szczady i podnóa Gorgan (wewntrz Gorgan jest kilka ko-
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lonii niemieckich i osad tartacznych); nie odznaczaj si oni

ani urod, ani piknoci strojów, ani sztuk ludow, a jedy-

nie cerkwie drewniane w Bieszczadach zwracaj na si uwag
sw pikn i oryginaln architektur. Natomiast Huculi, mie-
szkajcy po obu stronach Czarnohory, u stóp Karpat Mar-
maroskich, i w Beskidach Huculskich Galicyi i Bukowiny, s
plemieniem ze wszech miar ciekawem, osobliwoci etnogra-

ficzn; skada si na to malowniczy strój, pikno typów,
wasna bogata sztuka, i oryginalno zwyczajów pasterskiego

ycia. Rumuni, mieszkajcy nad Wyszowem, u stóp R\p Ro-

J.W Hryniawic* Fot. M. Hffanasowicz.

dniaskich i w ppudniowej czci Karpat Bukowiskich do-
równuj Hucuom bogactwem strojów, ornamentyk chat i pier-

wotnoci obyczajów, a przewyszaj ich oryginalnoci i pi-
knoci typów, szczególnie kobiet.

Dla turystów ludno miejscowa odnosi si wszdzie jak

najprzychylniej — dla ujcia pasterzy w szaasach dobrze jest

mie ze sob tani tyto.
Karpaty Wschodnie przerzynaj nastpujce linie kole-

jowe: Lwów-Sambor-Sianki-Ungwar i Lwów-tryj-awoczne-
Munkacz, które biegn przez Bieszczady, Stanisawów-Jasina,
która znowu uatwia dojazd na Czarnohor. Huculszczvzne.
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Wschodnie Gorgany i Blinic ze widowcem. Jej przedue-
niem na wgierskiej stronic dojeda si w Karpaty Marma-
roskic i Alpy Rodniaskic. W Karpaty Bukowiskie jcdzie

si do Dorncj Watry lub Kimpolungu na Czcrniowcc-Hatn.
Uatwieniem dojazdu w gb gór s liczne tory kolejek lenych
(dla turystów za pozwoleniem zarzdów), z których najwa-
niejsz jest kolej z Broszniowa do Osmoody, idca w gb
Gorgan.

Czeremosz pod Krt. Fol. M. Hffanasowitz.

Map tych gór specyalnie turystycznych nie ma; konie-

cznem jest posugiwanie si mapami wojskowemi, które s do
nabycia w kadej ksigarni.

2. Stanisawów-Jasina.
Odlego 117 km., czas jazdy godz.

Pod wzgldem krajobrazowym i technicznym najpikniejsza
*linia kolejowa Galicyi. A do Nadwórny równina Podkarpacka.

Gwiazdki oznaczaj wiksze osobliwoci.
Z wyc. rt. K. T. oznacza: Foto}»rafia z wycieczek /Ikadcmickicfjo Klubu

Turystyczego we Lwowie. — Z wyc. K. T. N. ' Z wycieczek Karpackiego Tow.
Narciarzy we Lwowie. *
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Nadwdrna (39 km., 438 m. n. m.). Do miasta 2 km. —
doroka 1 K. M. pow. o 8400 m., 1550 P., 2950 R. i 3900 .
Restduracyd Hanusowej w Kasynie, gdzie mona te przeno-
cowa. Nadto kilka zajazdów i restauracyi ydowskich. W rodku
miasta ogromny park, jakim rzadko które z miast prowincyo-
nalnych poszczyci si rnoe. Na przedmieciu Pniowskiem,
2 km. od rynku, w stronie po. na niewysokiem urwisku ruiny
zamku, zbudowanego w XVI. w., który dopiero w XIX. w. po-

Zamek w Pniowic. Fot. in. Tad. MukowskL

pad w ruin. Za Bystrzyc dwie stokowate góry: Horo-
dyszcie (na mapie Cipciura) (522 m.) i Potoki (584 m.) — ze
szci^tu pikny widok. Z Nadwórnej wychodzi kolejka lena
do Rafajowej — dogodna dla turystów jadcych w Gorgany
(p. niej). Przy niej w Pasiecznej oraz w *Buchowcu wodo-
spady (16 m. wys.) najwiksze w Karpatach Wschodnich.
10 km. od Nadwórny w Bitkowie 150 szybów naftowych. Ko-
lejka ta mija ogromn co do obszaru (466 km.*^) huculsk
gmin Zielon, zajmujc dorzecze róde Nadwórniaskiej
Bystrzycy — koczy si za w jej przysióku * Rafajowej,
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jednej z najpikniejszych co do pooenia miejscowoci Wscho-
dnic|i Karpat. W obu wzgldnie przyzwoite gospody — na
okoliczne szczyty zbudowano niedawno szereg cieek myliw-
skich; liczne domki myliwskie.

20 km. na zachód miasteczko Sootwina, 4000 m., 300 P.,

1600 R., 2100 . Zajazdy Yogla, Holdera i Schallera (nocleg 1 K).

W okolicy liczne kopalnie nafty. Ze szczytu Kosmacz/?/ (782 m.)
pikny widok. 3 km. na pónoc Starunia, gdzie w r. 1907
wykopano w glinie przesiknitej naft i woskiem ziemnym

Kolejka do Rafajowej. Fol. in. K. Drcifuhr.

dobrze zachowanego mamuta (dzi w muz. Dzieduszyckich
we Lwowie).

.7 km. na poudnic od Sootwiny, a 18 km. na zachód od
Nadwórnej ley w dzikim, górskim parowie, ruina *Skit Ma-
niawski. Zbudowany w r. 1611, by do kasaty w r. 1785 przez

Józefa II. gówn siedzib prawosawnych Bazylianów, którzy
si polem przesiedlili do Suczawy. Pozostaa ruina bramy,
wiey i resztki murów, ze ladami fresków. Sawny ikonostas
tutejszy przeniesiono do cerkwi w Bohorodczanach. 7 lipca

odbywa si wród ruin malowniczy odpust. Wyej wsi Ma-
niawy znajduje si wysoki wodospad.
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Za Nadwórn wznosi si linia kolejowa na dzia wód
midzy Bystrzyc a Prutem, który osiga w ojowej
(48 km., 548 m. n. m.) u stóp znanej z piknego widoku
góry Strachory (885 m.), poczem zjeda duym lukiem w do-
lin Prutu, gdzie dopiero zaczyna si górska i pikna cz linii.

Lubinia (56 km.) przystanek na przedmieciu Delatyna,
tu obok wille dla letników. Za przystankiem pierwszy z sze-

regu wspaniaych, wysokich kamiennych wiaduktów, charakle-

Diilatyn. Fot. Micha -Affanasowicz.

rystycznych dla tej linii (widok z lewych okien wagonu). Na
lewo w dole wida Delatyn i dolin Prutu.

Delatyn (58 km., 458 m. n. m.), do miasta 2 km., do-
roka 1 K. 6200 m., w tern 600 P., 3100 R. i 2500 . Koo
dworca salina z duym parkiem. Hotele Drimmera i Dickera.
Resauracye Rummel i Stefaniuk. W wschodniej stronie miasta
bardzo silne ródo solankowe z azienkami mineralnemi; gocie
kpielowi prawie wycznie ydzi. Z urwiska nad azienkami
pikny widok na miasto. Wycieczka na Malaw (844 m.,

Vl' godz.) z rozlegym widokiem na Dolin Prutu, Beskidy
Huculskie i Gorgany. W Luku (5 km.) pikna cerkiew hucul-
skiej roboty.
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Od Delatyna zaczyna si terytoryum zamieszkane przez
Hucuów.

Dora (63 km.) wie huculska i letnisko. Koo dworca
kilka will, wród nich hotel W. Lewickiego z restauracy.
Wycieczki na Makowic (987 m.) i Czarnohorzec (1402 m.),

szczyt zawalony Gorganom; cieka grzbietem poonin, 4 go-
dziny^).

**Jarcmczc (66 km., 525 m. n. m.). Dworzec w centrum,
doroka 1 K. Hotele z restauracyami koo dworca: Skrzyski
i Hanus (pok. 3—6 K.). *Pensyonat „Dwór“ Makarewiczów
(otw. cay rok, 10 K. dziennie), nadto kilkadziesit will, o prze-

Skit Maniawski Fot. Cz. czkowski.

szo 500 pokojach. Najwiksze i najadniej pooone letnisko

Beskidów Wschodnich — Irekwencya do 4000 osób (bO^^/o y-
dów). W lecie lestyny, zabawy, przedstawienia. Czytelnia

„Klubu Jaremczaskiego", który te utrzymuje w okolicznych
lasach znaczone cieki i ustawia awki. Zakad wodoleczniczy.
W zimie dobre tereny narciarskie.

Od zachodu zamyka dolin Prutu, w której ley Jaremcze,
Czarnohorzec i Szczewka, na stokach których jeszcze bardzo
wysoko rozrzucone s domostwa huculskie — od poudnia

Dla wycieczek górskich okolic od Dory po Worocht potrzebna mapa
wojskowa 12. XXXI., Mikuliczyn-Kordsmezo (I K.).
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dugi, pospny grzbiet Jawornika (1467 m.), od wschodu Ma-
kowica (987 m.), góra niedua, lecz bardzo stroma. Na jej

stokach od Prutu bardzo ciekawe warstwice pokadów geolo-

gicznych; wyej w lesie udzcy podrónych drewniany jele.

Gównemi osobliwociami Jaremcza jest most kamienny i wo-

Mos w Jarcmczu. Fol. ini. M. Dutlryk.

dospad Prutu — znajduj si one 1 km. na pod. od dworca.
Wiadukt kolejowy, kamienny, bardzo wysoki (28 m., t. j.

7 piter), o kolosalnej rozpitoci luku (65 m.), budzi podziw
miaoci swej konstrukcyi, i uchodzi za pierwsze dzieo
techniki kolejowej Galicyi, proj. in. Stanisaw Kosiski. Pod
wiaduktem prowadzi cieka do niedalekiego * wodospadu
Prutu, zwanego „Huk“ lub „Pereboj" (wstp 20 hal.), do któ-
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rego dosta si mona te z ogrodu mleczarni Lnkosza.
Aczkolwiek zniszczony przez rycerzy przemysu dla spawia-
nia tratew, robi jednak w otoczeniu skalistem majestatyczne
wraenie, potgujce si w czasie powodzi wiosennych i letnich.

Nad wodospadem wzgórze Pohar (700 m.) z gloriet (biae
znaki), skd pikny widok na Jaremcze.

Idc z Jaremcza gocicem do Jamny (3 km.) widzimy
ska Dobosza z jego grobem, oznaczon krzyem u szczytu,
tu za ni drugi wiadukt na Prucie (20 m. wys. 48 m. roz-
pitoci), z którego bezporednio kolej wjeda w tunel

(524 m. dl.). Przy gocicu kilka malekich will, bardzo ma-
lowniczo pooonych, za niemi przewieszony nad gocicem
kolosalny gaz, spady z Makowicy, zwany Kamieniem Kral-
tera, na cze starosty, który kierowa budow gocica. Ga-
zów owych porozrzucanych ley tu na stoku góry wiele —
wyej blisko grzbietu tworz one * Komory Dobosza, w któ-

rych mia si ukrywa ów synny opryszek huculski, niepo-

kojcy w XYIII. w. miasta od Kut po Bolechów. Wiedzie do
nich (45 min.) od skay Dobosza cieka (zielone znaki), wi-

jca si lasem wród piknych partyi skalnych; powrót wska-
zany jej przedueniem przez grzbiet Makowicy z zejciem
wprost do Jaremcza.

Nieco dalej od Jaremcza, 5 km. jezdn drog w kierunku
zachodnim, le niezbyt ciekawe wodospady onki, 5 i 10 m.
wys. (óte znaki). Z wycieczek górskich wyjcie na Mako-
wic (987 m.) zabiera pó dnia czasu (niebieskie znaki), na
Jawornik (1467 m.) i Czarnohorzec (1402 m.), przez hucuów
Sinieczk zwany, cay dzie. Wyjcie na Jawornik (czerwone
znaki) w górnych partyach z powodu gazów i kosodrzewiny
bardzo uciliwe. Jako punkt wyjcia dalszych wycieczek
w gb Gorganów suy dobra cieka serpentynowa, wiodca
z doliny onki, przez przecz midzy Jawornikiem a Czarno-
horcem do limy. Blisze szczegóy o dalszych wycieczkach
p. niej ustpy: Huculszczyzna i Gorgany.

Za Jaremczem przejeda pocig ów wspaniay wiadukt
kolejowy (widok z prawej strony), niezadugo potem, równie
z prawej strony mija ska Dobosza, drugi wiadukt i wjeda
w tunel, za którym znajduje si przystanek Jamna (70 km.).

Dalej widzimy na lewo oryginalny wodospad Kapliwiec, po-

czem za drugim tunelem przystanek Diok, pooony niedaleko

„Schroniska Drukarzy “ w Mikuliczynie (nocleg dla tury-

stów 1 K., caodzienne utrzymanie 2 K. 70 h.).

Mikuliczyn (76 km., 600 m. n. m.). Restauracya wraz
z domem gocinnym Anny Bauerowej (od 2 K.), nadto kilka

will i pensyonat dra Guszkiewicza (od 6 K. dziennie). W lecie
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przybywa tu kilkaset osób — mieszkania te u hucuów. Jako
gmina naley Mikuliczyn do najwikszych w Galicyi. Ma 6000 m.
na obszarze 435 km‘^ a granice gminy sigaj a po grzbiet

Czarnohory, obejmujc te Tatarów, Worocht i Woronienk,
jako swe przysióki. Dla poznania ycia huculskiego nie jest

jednak Mikuliczyn ze wzgldu na ruch obcych i kolej, tak do-

brym, jak lece dalej na wschód gminy: Kosmacz i abie.
Koo dworca cerkiew z pikn star dzwonnic, urzd

gminny z du sal, sklep spóki huculskiej, z wyrobami hu-
culskiego przemysu ar-

tystycznego dalej park
nowo zaoony, w któ-

rym w lecie przygrywa
orkiestra huculska.

Wycieczki blisze
do wodospadu Kapli-

wiec, przy gocicu do
Jamny— w dolin Prut-

ca, gdzie biegnie kolej-

ka lena, na zacielony
ogromnymi gazami i

skaami May Gorgan
(1046 m.) 2 godz. Dal-
sze: na Jawornik (1467
m.) bardzo uciliw
drog po gazach, na
Chomiak (1544 m.), oraz
przez Lysiin/ (1464 m.)
do Kosmacza.

Za Mikuliczynem
robi kolej ogromny za-

^ lewej strony Dzwonnica w Mikuliczynic. Fot. M. Rffanasowicz.
ukazuje si na zacho-
dzie pikny stoek Cho-
miaka i grzbiet Syniaka, wzniesione nad nami o 1000 m.
Z przystanku Podleniów, gdzie jest kilka will dla letników,
najblisza droga na Chomiak. Za mostem na ecu ukazuj
si w poudniowej stronie szare, gazami zawalone stoki Ja-
wornika, którego cian pónocn widzielimy z Jaremcza.

* Tatarów (86 km., 681 m. n. m.). Przysióek Mikuliczyna —
w lecie oywione (ok. 1000 osób) letnisko, uczszczane prze-
wanie przez polsk publiczno. Obok dworca hotel i restau-
racya Strzeleckiego „Jasna Polana“ (pok. od 3 K.), w lecie mu-
zyka. Kilkanacie will, nadto mieszkania u hucuów. Wysoko nad
dworcem sanatoryum dra urakowskiego. Tatarów jest wan
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stacy turystyczn — popularn szczególnie jest wycieczka na
Chomiak (1544 m.), a take na Liszniów (1256 m.), którego
stokowate pagórki dodaj krajobrazowi Tatarowa wiele ma-
lowniczoci. Przechadzki do Worochty piknym wwozem
Prutu (7 km.) i do Jabonicy, wsi pooonej na granicy w-
gierskiej, pod przecz Jabonick czyli Delatysk. Po dro-
dze dawny dworek myliwski ks. Lichtensteina, dzi zajty*
przez gimnazyaln koloni letni z Koomyi ‘).

Za Tatarowem wjeda kolej w bezludny wwóz Prutu —
pierwszym budynkiem, który ukazuje si za nim, jest czer-
won dachówk kryty gmach sanatoryum dra Michalika.

Worochta (93 km., 748 m. n. m.). Blisko dworca za wia-
duktem na Prucie Dworek Czarnohorski Tow. Tatrzaskiego
z restauracy, nocleg 2 K. Pensyonat Dudzikowej „Lena“
(otw. cay rok) z du sal i restauracy, od 7 K dziennie.

Gospoda Perkatiuka, nadto wiele will prywatnych. Due sana-
toryum dra Michalika, Dom zdrowia ksiy obrz. a., kolonia
wakacyjna dla dzieci kolejarzy. Biblioteka polska. W lecie

bawi tu na wilegiaturzc ok. 500 osób, nadto mnóstwo tury-

stów — w zimie wojskowy kurs narciarski XI. korpusu. Tu-
tejsze tereny narciarskie, aczkolwiek bardzo dobre, zepsute

s przyjtym przez Hucuów od Rumunów zwyczajem, od-
gradzania pól i poonin, a po szczyty gór, bardzo wysokimi
potami, które te i w lecie s wielkiem utrudnieniem dla tu-

rystów. — Gówn osobliwx)ci Worochty s dwa kamienne
wiadukty na Prucie '— jeden obok Dworku Czarnohorskicgo,
*drugi powyej wsi, bardzo dugi i ukowato wygity.

Worochta jest stacy galicyjsk dla Czarnohory, oraz dla

abiego (p. str. 35). Z bliszych wycieczek (3—4 godz.) nai-

popularniejsze na Hiczerk (1201 m.) i Rebrowacz (1204 m.),

ze wzgldu na widok na Czarnohor. Na oba te szczyty wiod
jezdne drogi.

Za Worocht (widok wci z prawej strony) porzuca kolej

dolin Prutu, który przekracza po raz ostatni na ogromnym
wiadukcie, i zwraca si ku zachodowi (widok na Worocht).
Po dwóch jeszcze wiaduktach, zawieszonych wysoko w górze

nad maymi potoczkami, staje pocig na ostatniej stacyi gali-

cyjskiej w Woronience (100 km., 833 m. n. m.), z kilku chat

zoonego przysióka Mikuliczyna — poczem zaraz za stacy
wjeda w dugi (1209 m.) graniczny * tunel, z którego wy-
jeda ju na Wgrzech, zjedajc odrazu stromo w dó, w do-

lin Cisy. Odsania si nowa, bardzo pikna * panorama; na pón.

') Blisze szczegóy o dalszych wycieczkach p. niej, ustpy Huculszczy
zna i Gorgany.



Worochta.

Wisocki

(z
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Gorgany, szczególnie Chomiak, Syniak, Doboszanka i Czarna
Poonina, na poudniu wysokie szczyty Czarnohory, Howerla
i Pietrosz, na zachodzie grzbiet widowca i Blinicy, a w dole
u jego stóp miasteczko Jasina. Pierwsz stacy wgiersk jest

przystanek w Laszczynie (111 km.), przysióku Jasiny, przezwa-
nym po wgiersku ‘) dawniej Zemr, dzi Havasaja. Jest to

najblisza stacya kolejowa dla turystów idcych na Howerl
(6—7 godz.).

Klauza Hbszyniccka pod Jasin. Fot. Cz. Pawowski (z wyc. R. K. T.).

') Wyrzy pozmieniali tutaj, jak i w innych sowiaskich okolicach W-
)>ier, zupenie dowolnie -nazwy ruskie, nadajc urzdowe wgierskie, trudne do
wymówienia i zapamitania. Ludno jednak uywa nazw dawnych. Nazwy w-
gierskie ulegaj od czasu do czasu zmianom — std niedokadnoci map woj-
skowych. Turystom, udajcym si gdziekolwiek na Wgry, poleca si jak naj-

wiksz ostrono, albowiem tamtejsza andarmerya i stra pograniczna szy-
kanuje turystów w sposób o wiele intenzywniejszy ni to czyni andarmerya
galicyjska. Obok podejrze o szpiegostwo, którego dowodem jest strój turysty-

czny i mapa wojskowa, przybywaj podejrzenia o agitacy panslawistyczn,
której Wgrzy boj si jak ognia, a której dowodem jest znowu rozmawianie
z wgierskim hucuem i bojkiem po rusku, a polskim i sowackim góralem po
polsku. W dodatku wszdzie ludno miejscowa, tak ydzi, jak Rusini, Sowacy
i Polacy, widzc polskich turystów, jest na tyle lojalna, e uwiadamia andar-
mery o pojawieniu si podejrzanych „panslawistów“, naraajc turystów na
kopoty i indagacye w wgierskim jzyku. Dla witego spokoju winni turyci,
idc ladem nauczonych smutnem dowiadczeniem wycieczek rtkademickiego
Klubu Turystycznego we Lwowie, omija wsie i miasteczka, gdzie s posterunki
andarmeryi i stray pogranicznej, koujc „borem, lasem“. Przyczynia to drogi,

lecz zaoszczdza czasu i kopotów.
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Jasina (Korosmezo) (117 km.) ydowsko -huculskie mia-

steczko, zajmujce wraz z przysiókami ogromny obszar w ko-

tlinie górnej Cisy, midzy Czarnohor, Blinic, a Gorganami.
Hotelik Chanci Rosenblatt (1 K.) na kocu miasteczka od
strony Laszczyny, resauracya (do droga) tame i na dworcu.
Prowiantu turystycznego tu nie dostanie — sklepy stoj poni-

ej poziomu maomiasteczkowych sklepów Galicyi. Z dworca
do centrum miasteczka 2 km. — doroka 1 K. Z kadym
mona si tu rozmówi po rusku, lub po niemiecku; wyjtek
od tej reguy stanowi tylko wgierscy urzdnicy, te kole-

jowi, znajcy jedynie jzyk wgierski. Wród cerkwi Jasiny, prze-

wanie murowanych i to w stylu wgierskich kocioów miejskich,

na uwag zasuguje jedynie jedna stara drewniana, na drugim
brzegu Cisy, w stylu cerkwi huculskich. Z Jasiny, lecej na
obszernej kotlinie, bardzo pikny widok na Czarnohor, Gorgany
i Blinic ze widowcem. Opis wycieczek p. niej, str. 44.

Do Jasiny dochodzi pocig galicyjski — jadcy dalej na
Wgry musz si tu przesiada na wgierski pocig.

3. Gorgany^).

Na zachód od opisanej linii kolejowej cign si * Gorgany.
Jestto cz Beskidów Wschodnich, odgraniczona od wschodu
doi. Prutu, od zachodu wicy i Mizuki. Zajmuj poudniowe
czci pow. Nadwórniaskiego, Bohorodczaskiego, Kauskiego
i Doliniaskiego (dorzecze obu Bystrzyc, omnicy i wicy), a po
stronie wgierskiej pón.-zach. cz komitatu Marmaroskiego.

Abstrahujc od Tatr, jest to najdziksza i najniedostpniej-
sza cz Karpat galicyjskich. Nazwa ich pochodzi od gazów
olbrzymiej wielkoci, które zalegaj ich szczyty, a nierzadko
i stoki, a po których droga jest nadzwyczajnie nuca. Stoki
ich porastaj dziewicze lasy, pene wykrotów i powalonych
przez wichry próchniejcych drzew — a wyej panoszy si
niezwykle gsta i wysoka kosodrzewina (zwana tu ereblem),
przerwana miejscami przez zesypiska gazów, zwane grecho-
tami, od dwiku jaki wydaj przy wchodzeniu na nie.

Zachoway si tu te * limby i to w iloci o wiele wi-
kszej ni w Tatrach; pojedycze mona oglda ju na Ja-
worniku pod Jaremczem, ale na Parenkich i w okolicach Grofy

*) Dla wycieczek w Gorgany niezbdne s mapy wojskowe 1 : 75000.
Chomiak, Doboszank, Jawornik i Czarnohorzec obejmuje mapa Mikuliczyn-
Korbsmezo 12. XXXI.; Czarna Poonina i Rafajowa znajduj si na mapie
12. XXX., Brusztura, za Osmooda i Gorgany Centralne na mapie 11. XXX.
Porohy. Mapy te pod wzgldem znaczenia cieek i domkdw myliwskich,
a nawet torów kolejek lenych, s bardzo niedokadne.
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s ich cae lasy 100 morgowe; letni paacyk gr. kat. metro-
politów w Podlutem jest zbudowany z limbowego drzewa.

Szczyty Gorgan, miao zarysowane, oddzielone od siebie

nizkimi przeczami i gbokimi dolinami, pod wzgldem pi-
knoci i rozmaitoci krajobrazu przewyszaj o cae niebo a-
godne, kopulaste Bieszczady i monotonny wa Czarnohory.

Gorgany s najbar-

dziej bezludn grup
Beskidów Galicyi. Na
obszarze 40 km. du-
goci, a 80 km. szero-

koci, od Wyszkowa po
Jasin, *i od Perehi-
ska po Niemieck Mo-
kr, niemawewntrz pas-

ma adnych wsi. Jedy-
nie dwie osady tarta-

czne, Osmooda i Ra-
fajowa ,

may zakad
kpielowy w Podlutem,
kilka leniczówek —
i to wszystko.

Poonin mao — ich

miejsce zaja kosodrze-
wina, wic i byda nie-

wiele, i szaasów brak
prawie kompletny.

Schronisko tury-

styczne w Gorganach
istnieje tylko jedno na
Chomiaku

,
natomiast

spotyka si do liczne

domki myliwskie, a

w dolinach leniczówki
i klauzy. ywno trze-

ba zabiera z sob.
Najlepsz por do

wycieczek w Gorgany
jest czerwiec, kiedy

jeszcze ich szczyty zdobi olbrzymie pola niegowe, które

potem znikaj.
Dobrych terenów narciarskich w Gorganach nie ma. S

one zbyt strome, maj mao poonin, a w dolinach czsto spo-
tyka si lady lawin. Najlepszym stosunkowo terenem narciar-

skim s tu poudniowe stoki Czarnej Pooniny.

Gorgany: Wodospad Buchlowiec.

Fot. Czesaw czkowski.
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Jako punkt wyjcia dla wycieczek w Gorgany suy moe
Jaremcze, Tatarów, Zielona, Rafajowa, Podluty, Osmooda
i Ludwikówka. Z Jaremcza prowadz cieki na Jawornik,

Czarnohorzec i przez przecz Szczewk w dolin limy; z Ta-

tarowa na Chomiak, Syniak i May Gorgan, oraz dolin Prutca

przez Poomy w dolin limy. Z Zielonej i jej przysióka Ra-
fajowej prowadz wyjcia na Doboszank, na Sywul przez

Bojaryn lub przez Salatruk. Podluty i Osmooda, zajmujce

Gorgany: Wysoka (1808 m.), Ihrowyszczc (1815 m.) i Sywula (1835 m.).

Fot. M. flffanasowicz (z wyc. fl. K. T.).

górn cz doliny omnicy, maj doskonae cieki na Wy-
sok, Ihrowyszcze i Sywul — oraz mog suy za punkt
oparcia dla wycieczek na Popadi, Pareki, Grol i Mszan.
Na szczyty zachodnie najlepiej wychodzi z Ludwikówki lub

Wyszkowa, a na Czarn Poonin prowadz dobre cieki
z wgierskiej strony z Jasiny.

Uatwieniem dostpu w gb Gorgan jest kilka kolejek le-

nych, zbudowanych w pierwszej linii dla wywozu drzewa,
lecz za zgoszeniem w zarzdach, przewocych te turystów.
S to linie: z Nadwórny do Rafajowej (33 km.), z odgazie-
niami V! doi. Chepelowsk, do Salatruka i Douszyóca; lepa
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kolej (14 km.) z Porohów na Hut; kolej z Broszniowa do
Osmoody (50 km.) doi. omnicy, z odgazieniami w doi.

Moody i Pietrosza, a wreszcie w doi. Czeczwy biegnca ko-
lej z Krechowiec do Mczywki, z odgazieniami w doi. Ilemk.

Aczkolwiek jest to okolica bardzo pusta, nie brak jednak
i tu dobrych cieek^ budowanych dla celów myliwskich.
Wiod one na Chomiak, Syniak, Wysok, Ihrowyszcze, Sywul,
Kaniosze, oraz z Tatarowa przez przecz Poomy — i z Ja-
remcza przez Szczewk w doi. ielonicy. Inne szczyty nie

tylko nie maj równie dobrych, ale przewanie nawet adnych
cieek. Przedziera si na nie trzeba bardzo gstym i stro-

mym lasem, a wyej wród kosodrzewiny i gazów. Gazy
owe zalegaj jedynie cienk warstw szczyty, pod nimi jest

glina i piasek, co si okazao przy t. zw. zsuwie na Dobo-
szance. Doliny s czsto tak wzkie, e utrzymanie cieek
w nich ze wzgldu na ustawiczne powodzie, niszczce mostki,

i zatarasowujce przejcia barykadami pni i kamieni, jest nie-

moliwe. * Kosodrzewina Gorgan, szczególnie szczytów w do-

rzeczu omnicy, jest najwiksz w Karpatach nie wyczajc
Tatr ; wysoka i bardzo gsta, pokrywa ona niektóre ze szczy-

tów, jak Tuynyci, Goretwyn, Koniec Gorganów, jednolitym,

ciemnozielonym paszczem bez przerw adnych.
Najwaniejsze wycieczki Gorgan:
1) Chomiak (1544 m.), * Syniak (1664 m.) i May Gorgan

(1590 m.) Punkty wyjcia: Mikuliczyn, Podleniów, najlepiej

Talarów. Dwie bardzo wygodne cieki serpentynowe: od pó-
nocy, zaczynajca si przy budce kolejowej u ujcia eca
do Prutu (napis „Na Barani“) oraz od poudnia, zaczynajca
si 6 km. na zachód od Tatarowa za tartakiem Botek (napis

„Na Barani"). Pierwsza wskazana do wyjcia (7*9 km.) druga
do zejcia (6*3 km.). Na przeczy Baraniej stoi schronisko,

obok szaas i ródo. Std na szczyt Chomiaka 25 min., na
Syniaka Vj'i godz., na oba szczyty dobre cieki. Ze szczytu

Chomiaka i Syniaka jeden z najpikniejszych * widoków kar-

packich na Beskidy Pokucia i Bukowiny, Czarnohor, Mar-
maroskie Karpaty i Gorgany z Syniakiem, Doboszank i Ja-

wornikiem. Na poudniu wida kotlin górnej Cisy i Jasin;
na pónocy Delatyn i rozcigajc si za nim równin a po
Stanisawów. — Wycieczka na Chomiak i Syniak wymaga
12 godzin. Na May Gorgan z Syniaka godzina uciliwej
drogi po gazach — zejcie dobr ciek do leniczówki

limy w doi. ielonicy.

2) Jawornik (1467 m.). Z Jaremcza znaczona cieka,
w górnym kocu bardzo stroma — z Jamny droga grzbietem
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po gazach. adny widok na lece u stóp Jaremcze, Dor
i Deiatyn. Na grzbiecie ogromne gazy — na stoku poudnio-
wym nieliczne limby.

3) Czarnohorzec (Sinieczka 1402 m.), wyjcia z Jarem-
cza przez Szczewk (4 godz.) i z Dory grzbietem. Widok
mniej pikny, bo zasonity grzbietem Jawornika.

4) *Doboszanka (1757 m.). Wyjcia, wszystkie bez cie-
ek, i uciliwe: od pónocy z doi. Zielonicy przez Fedycyl
i zsuw ; od poudnia z doi. Zielonicy, lub z doliny Douszyca.

Duboszanka z Syniaka. Fol. i\dam Konopczyski (z wyc. l\. K. T.).

Do stóp góry dojazd kolejk przez Rafajow, lub w doi. Zie-

lonicy pieszo z Jaremcza (przez Szczewk) lub Talarowa (przez

Poomy), gdzie wiod dobre cieki. Widok ze szczytu podo-
bny, jak z Syniaka.

Do Doboszanki przywizano wiele legend o rozbójniku Do-
boszu, od którego pochodzi nazwa szczytu. Od pónocy utwo-
rzy si tu w r. 1898 „zsuw“, polegajcy na tern, e cz stoku
obsuna si w dolin, niszczc po drodze las i kosodrzewin
i zostawiajc szeroki pas rumowiska z gazów.
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Czarna Poonina (Bratkowska 1792 m.). Wyjcie od
pónocy z Rafajowej, od wschodu z Jasiny dobrym pajem
przez Czarn KIcw (1723 m.), a wreszcie od poudnia, stro-
mym wyrbem lenym od schroniska na Okolu. Widok dobry
szczególnie na Swidowiec. Brak tu ju typowych dla Gorga-
nów gazów, a jedynie olbrzymia kosodrzewina od strony pó-
nocnej zblia t grup do reszty Gorganów.

Sywula (1835 m.) w Gorganach. Fot. in. Zygmunt Hclpcr.

6) * Sywula (ok. 1835 m.), dwuszczytowy grzbiet, naj-

wyszy w Gorganach. Dobre cieki od wschodu z doi. Sa-
latruka przez Bojaryn i od wschodu w doi. omnicy. Gówny
szczyt ywuli odznacza si licznym piramidalnym ksztatem.
Zejcie granicznym wyrbem przez kosodrzewin moliwe te
na przecz midzy Sywul a Ihrowyszczem.

7) Wysoka (1808 m.) i Ihrowyszczc (1815 m.). Bardzo
dobre cieki serpentynowe z Podlutego-Kunieca przez Fa-
szory (7 godz.) i z leniczówki na Jalu w doi. omnicy. Pi-
kny widok, liczne limby, midzy oboma szczytami gazami
zasane koty, przypominajce Tatry.
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8) **Popadia‘) (1743 m.). Pooona na granicy wgier-
skiej, w samym rodku pasia midzy awocznem a Jasin
(Kdrdsmezd), oddalona od stacyi kolejowej na pónoc (Kre-
chowice) tvle, co i na poudnie (Marmarosz Sziget), zajmuje
punkt wzowy nietylko" dla Gorgan, ale dla caego wschod-
niego Beskidu, a widoku z niej nie zasania aden szczyt

ssiedni —s one bowiem nisze, lub te odlege. W dnie po-

godne widok obejmuje prawie cae Gorgany galicyjskie i w-
gierskie ; od zachodu widnokrg zamyka grzbiet Stohu i Wiel-

Gor^any: Popadia (1/43 m.). Fot. M. Affanasowicz (z wyc. H. K. T.).

kiego Wierchu w Bieszczadach, oraz piramida Pikula za a-
wocznem, od wschodu i poudnia przez widowiec, Bliinic,
Czarnohor, Marmaroskie Karpaty siga a po ubielone nie-
giem jeszcze w pónym lecie wierzchoki Hlp Rodniaóskich
u pónocnej krawdzi Siedmiogrodu. Chocia promie widzenia
jest tak rozlegy (odlego Pikula od Kip Rodniaskich wynosi
240 km.) widok z Popadii ma jedn cech charakterystyczn;

*) Dro);! na szczyty tej partyi opisane dokadniej w art. dra Orowicza
„Goryany Centralne" w Pamitniku Tow. Tatrz. za rok 1913.
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nie wida std nigdzie ani kawaka równiny, ani jednej osady
ludzkiej; wzrok gubi si w morzu wierzchoków, poonin, ga-
zów, kosodrzewiny i czarnych górskich stoków, porosych od-
wiecznym borem. miao rzec mona, e (nie liczc Tatr, po-
siadajcych zupenie odrbny charakter) widok z Popadii nie
ma sobie równego w Karpatach, na caej ich przestrzeni od
Preszburga po Orszow.

Pierwszym turyst, który wyszed na Popadi by Win-
centy Pol w r. 1840; dla torowania sobie drogi przez koso-
drzewin zabra on z sob wówczas 10 hucuów z siekierami.

I dzi zagldbj tu turyci bardzo rzadko, zraeni brakiem
cieek i kosodrzewin, przez któr jednak na ramionach pó-
nocno-wschodniem i pónocno-zachodniem istniej dwa wy-
godne przejcia. Droga wiedzie doi. Pietrosa, a potem grzbie-

tem, schodzcym w klin doi. Pietrosa i Parenek, przyczem
party kosodrzewiny niedaleko szczytu omija si, trawersujc
na lewo na ramie wschodnie.

9) Parenki (1737 m.). Najlepsze wyjcie ramieniem pou-
dniowem, od doi. Parenek, gdy tu kosówki niema; natomiast
przejcie na Popadic grzbietem z powodu kosodrzewiny nie-

moliwe. Na stokach *las limbowy,

10) Grofa (1752 m.). Wyjcie z Osmoody doi. Kotelca
na przecz Pycie (w punkcie 1333 m. domek myliwski),
a std po gazach na szczyt. Piknie przedstawiaj si std
koty pónocnej ciany Parenek. Liczne limby.

Na pónocnym stoku Groly znajduje si jedyne jeziorko

w Gorganach osonite dokoa lasem.

Inne szczyty Gorgan mniej ciekawe. N Arszyc (Gorgan
Ilemski 1589 m.) wiedzie cieka z Obazu w doi. wicy, na

Jajce (1683 m.) z Ludwikówki doi. Prawicza przez przecz
Podnian (1180 m.). Ta sama cieka wiedzie dalej przez Ukier-

ni (1622 m.) i Szywan (1650 m.) na przecz Solo-

twin (1350 m.), gdzie si gubi na pooninie. Na Mszan
(1724 m.) niema cieki — szczyt bez widoku z powodu za-

ronicia kosodrzewin.
Dla Centralnych i Zachodnich Gorgan stacyami kolejo-

wymi s Dolina i broszniów (linii Stryj-Stanisawów). W szcze-

gólnoci z Doliny na poudnie prowadzi kolej normalna do
Wygody, gdzie si znajduje ogromny tartak, a w budowie
pozostaje (30 km.) kolejka lena przez Mizu do Seneczowa,
która bdzie stanowi dogodny dojazd w Zachodnie Gor-
gany. Mizu Nowy jest maem letniskiem, piknie pooo-
nem w dolinie Mizuki ; na okoliczne szczyty, jak : Lut,
ys, Szczaw i Chom (1347 m.) wiod dobre cieki my-
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^liwskie. Szczyty te maj pierwsz od Tatr ku wschodowi
kosodrzewin, charakterystyczn dla Gorgan.

Z Doliny biegnie dolin Sukieli na Wgry bardzo pikny
gociniec (50 km.), który na przeczy Wyszkowskiej osiga
wysokoi^ 951 m. Po drodze kolonia niemiecka Leopoldsdorf,
skd biegn cieki na Gorgan Ilemski (1589). We wsi dobra
gospoda.

Z Broszniowa biegnie kolejka lena do oddalonej o 50 km.
Osmoody nad omnic w centrum Gorgan; obecnie prze-

Wodospad Mizuki. Fot. dr. E. MentschcI.

wozi turystów tylko za zgoszeniem, starania o otwarcie

regularnego ruchu osobowego w toku. Le przy niej:

Perehisko (25 km.), ogromna wie, liczca 10000 m.
na obszarze 565 km^, której terytoryum siga 50 km. wzdu
omnicy, a po granic wgiersk. Kopalnie nafty. Jasie
(32 km.), rozlega wie, na prawym brzegu omnicy, z za-

meczkiem myliwskim arcyks. Rudolfa; Angelów (35 km.),

z ruin wapiennika, wygldajc jak ruina zamku; Skay Do-
bosza, urwisko skalne, pod którem przewija si tor kolejki;

Podluty (47 km.) may i bardzo prymitywnie urzdzony za-
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kad kpielowy z siarczanemi wodami; kilka domów partero**

wych, bez rcstauracyi. Obok paacyk ruskich metropolitów
z limbowego drzewa, sala piknie rzebiona; w parku obelisk

ku czci metropolity Sembratowicza; *Osmooda (50 km.),

najadniej pooona miejscowo Wschodnich Karpat, w gbi
Gorgan, 740 m. n. m., u spywu omnicy i Moody, wród
ogromnych lasów. Jest to maa osada z kilku zaledwie domów
zoona

;
wród nich przyzwoita gospoda. Na lato przyjeda

tu kilka rodzin na wilegiatur. Kolejka biegnie std jeszcze

dalej dwoma ramionami po 10 km. w gb dolin Moody i Pie-

trosa, nie ma tam ju jednak adnych osad ludzkich. Podluty

Dolina Moody w Osmoodzic. Fot. Wodz. Fischer.

i Osmooda s dobrym punktem wyjcia w Centralne Gorgany

;

potrzebna mapa Porohy 11. XXX.
Gorgany Wgierskie lece na poudnie od Gorgan Ga-

licyi, s jedyn party Wschodnich Beskidów dotychczas przez
polskich turystów (po za jedn nieliczn wycieczk Hkad. KI.

Turyst. w r. 1912) nic zwiedzon. Posiadaj dobre cieki my-
liwskie, liczne klauzy i dwa jeziorka: Ozirnia i Ozeranka,

4. Huculszczyzna ^).

Jako ** teren etnograficzny^ jeden z najciekawszych (jeeli

nic najciekawszy), na ziemiach dawnej Polski.

*) Teryloryum Huculszczyzny rozbite jest na sze map wojskowych
1 : 75.000. W szczególnoci doi. Prutu, oraz Kosmacz obejmuje mapa MikuU-
czyn, Hórósmezó (12. XXXI.)

;
Pisty, Jabonów, Kosów i Kuty mapa Huty

(12. XXXII.); Czarnohor i abie mapa Bogdan (13. XXXI.); doi. Czeremoszów
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Jest to terytoryum, stanowice poudniowo-wschodni klin

Galicyi, wsuni^»te midzy Bukowin a Wgry, na pónoc od
Czarnohory, na wschód od Gorgan. Pas ten ziemi, górzysty

i lesisty, zamieszkuje odam ruskich górali, odrbny od innych

Hucui z abie|(o. Fot. Jerzy Konopacki (z wyc. H. K. T.).

strojem, charakterem, wygldem i zwyczajami. Wedle jednych
s to potomkowie Kumanów — wedle innych Rumunów, o czem

od abie^^o i Hryniawy po Wynic mapa Wynica (13. XXXII.); Burkut
i Czywczyn mapa Ruszpolyana (14. XXXI.), a Ilryniaw i zrdda obu Czercmg-
szdw mapa Selelin (14. XXXII.).
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ma wiadczy podobny strój, szczególnie kobiet, podobny spo-
sób stawiania chat i potów, nazwy rumuskie wsi (Szeszory,
Hkreszory, Tekucza, Brustura) i gór (Poeretul, Munczel, Bal-
zatul, Turku, H^mu, Pietros i t. p.). W te zapade strony,
podobnie jak na Zaporoe uciekaa dawnymi czasy te
i szlachta polska — wiele tu rodzin Kraszewskich, Milew-
skich, Uruskich, Jackowskich i t. p. zupenie zrutcnizowanych
i niepimiennych. Jedynid w dwóch wsiach s polscy huculi:
w Berezowie Ninym, gdzie jest Dom polski, i w Szeszorachj
gdzie wadaj oni bardzo dobr polszczyzn.

Huculszczyzna galicyjska obejmuje czterdzieci gmin —
z tego 24 w powiecie kosowskim, 11 w peczeniyskim,
5 w nadwórniaskim; drugie tyle gmin huculskich znajduje
si na Bukowinie; take po * wgierskiej stronie Czarnohory
w dorzeczu górnej Cisy i Wyszowa rozsiado si kilka ogro-
mnych gmin huculskich; Jasina (Kórósmezó), Ruska Polana
(Hayasmózó), Bogdan (Tiszabogdany), Krywc (Oroszkó), Ra-
bów i Ruskowa (Yiszszooroszi).

Gminy huculskie s przewanie rozrzucone na ogromnej
przestrzeni (abie zajmuje 602 km.‘, Hryniawa 420 km.'^, Mi-
kuliczyn 435 km.^ Zielona 466 km.‘^), o chatach bardzo od
siebie odlegych. Huculi, nie znajcy zupenie rolnictwa, a od-
dani wycznic pasterstwu i wyrbowi, oraz spawianiu drzewa,
wytworzyli zupenie odrbny sposób ycia, podobny do ko-
czowniczego. Wobec braku dobrych dróg, komunikacya od-
bywa si konno, tak mczyzn jak i kobiet Niegdy wielu tu

byo bardzo zamonych górali — o czem wspomina Wincenty
Pol; dzi Huculi zbiednieli, a ich majtki, stada, bydo, jki
i pooniny przesz"

‘ ' ’’ W samcn»

nic tylko po wsiach, ale nawet na pooninach Czarnohory przy
wypasie byda.

* Strój Hucuów bardzo barwny, przewanie koloru czer-

wonego, piknie odbija od zieleni lasów i poonin. Szczególnie

adne s ubrania odwitne. Koszule i serdaki (biae) bogato

wyszywane w oryginalne, ale zupenie odmienne od zakopia-
skich wzory. Huculi maj ogromnie rozwinite poczucie arty-

styczne. Wytworzya si tu oryginalna "^sztuka ludowa o wa-
snych motywach, gównie rzeba— a najlepszymi rzebiarzami
s: rodzina Szkryblaków z Jaworowa i Marko Mehenediuk
z Riczki. Ich wytwory ciesz si ogromnym popytem nawet
poza Huculszczyzn. W Brusturach jest huculska spóka fa-

bryczna, wyrabiajca po huculsku rzebione talerze, kasetki,

toporki i t. p. Maj one oryginaln technik zdobienia mosi-

abiem mieszka gromady
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dem i paciorkami. W Kosmaczu za i abicm istniej hu-

culskie warsztaty wyrobu sukna.

Mczyni tutejsi s wysocy, bruneci i szatyni, dugo-
wosi, o pocigej twarzy i ostrych rysach; kobiety wzrostu

niskiego, blondynki o ciemnych oczach lub szatynki. Odziani

Hucuka. Fot. ze zb. Muz. Dzieduszyckich we Lwowie.

W barwne stroje, z fajk lub papierosem w zbach (s one
stale w ustach nawet u dziewczt) przfedstawiaj si na swych
konikach, zwanych te Hucuami, niezmiernie malowniczo —
wic te nie dziwne, e dzi nawet polska sztuka (Jarocki,

Pautsch, Sichulski) zajmuje si, nimi i bierze z nich wzory
i modele dla swych dzie. Najlepiej oglda Hucuów w dnie

witeczne w abiem i Kosmaczu, na odpustach^ a przede-
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wszystkiem na jarmarkach ’w Kutach, Kosowie, Delatynic
i Koomyi.

Do najoryginalniejszych stron ycia huculskiego naley
bardzo wolny stosunek kobiet do mczyzn, szczególnie w da-
lej w gór wysunitych wsiach, jak abie, Krzyworównia, Ja-
sienów. Prawie kady onaty Hucu ma kochank (lubaska)
i odwrotnie; stosunki erotyczne w rodzinie nie nale do
rzadkoici. Najciekawszem jest to, e poycie takie wydaje si
Hucuom rzecz najzupeniej normaln — a obowizek wier-
noci maeskiej nie istnieje dla nich wcale. Przy takich sto-

sunkach, kia staa si tu chorob nagminn. Hacuet w swem
sprawozdaniu z r. 1793 win jej zawleczenia w kosowskie
przypisuje Ormianom z Kut; w nadwórniaskiem pojawia si
w r. 1893, zawleczona przez robotników, budujcych kolej ze
Stanisawowa do Woronienki. Skutkiem tego jest ogromna
miertelno u dzieci (s rodziny, w których ich wymiera kil-

kanacioro), brak wzrostu ludnoci i fizyczny upadek Hucul-
szczyzny. W abiem i Zielonej s nawet krajowe szpitale dla

syfilityków.

Dojazd w gb Huculszczyzny moliwy z Koomyi przez
Kosów i Kuty, oraz z Worochty przez abie. Do Kosowa
z Koomyi 32 km. — dwa razy dziennie (6*30 rano i 1*15 po
po.) dylians pocztowy w 6 godz. za K 2*60. Po drodze:
Stopczatów, wie, na terytoryum której znajduj si oryginalne

utwory gliny stokowej w formie kanionów; miasteczko jabo-
nów o 2200 m., na rynku zajazdy Winnickiego, Paciela
i Skrzyczka; drewniana synagoga z XVII. w. z freskami o wy-
sokiej wartoci artystycznej. Za Jabonowem gociniec wznosi

si na gór Iwanówk (447 m.), z której pikny widok na Ko-
omyj i Pokucie, poczem zjeda w dó do miasteczka Pi-

stynia, 3700 m., w tern 500 P., 2300 R. i 900 . Istnieje tu

zakad wodoleczniczy, na lato przyjeda kilkadziesit ro-

dzin. 18 km. na zachód, u podnóa ysuni (1464 m.) ogromna
huculska wie *Kosmacz, 4500 m. na 84 km.'-*, godna widze-

nia ze wzgldu na barwne stroje i pikne kobiety. Po drodze
Szeszory, wie polskich hucuów, kilka will dla letników, wo-
dospad Pistyki.

Kosów (415 m. n. m.), bardzo brudne miasto powiatowe
o 3100 m., w tern 200 P., 400 R. i 2500 . Zajazdy Fernba-
cha i Steinera, resauracye Sawickiego i Truchanowicza. Mia-
steczko pooone bardzo piknie u wylotu doliny Rybnicy;
od pónocy wznosi si prostopade urwisko o ciekawych pod
wzgldem geologicznych tworach skalistych; na szczycie, gdzie
krzy, sta dawniej zamek Kossakowskich; lady waów. Ma-
lowniczy widok, ze wzgldu na Hucuów, przedstawia Kosów
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w dnie targowe (pon. i pitki), oraz przy dorocznych jarmar-
kach (czwartek pp gr. kat. rodzie popielcowej, we wtorek
przed gr. kat. Wniebowstpieniem, 25 sierpnia i 11 padzier-
nika). — W zachodniej stronie miasteczka w piknym parku
salina; zwiedzanie moliwe, opata 1*20—6 K od osoby, za-
lenie od iloci osób i klasy owietlenia. Na lato przybywa
tu do 200 osób na wilegiatur — mieszcz si przewanie we
wsi Horodzie za salin. Rybnica tworzy tu pikny wodospad
„Huk“. Silnie rozwinity przemys tkacki i garncarstwo arty-

styczne (Baranowski) i wyroby kilimów (Gruszkowski). W Ko-
sowie, który ma bardzo ciepy klimat, istniay za polskich
czasów królewskie sady owocowe — dojrzewaj tu morele
i brzoskwinie.

2 km. na poudnie w Smodnej mieszczcy si w kilku

willach * zakad leczniczy dra Tarnawskiego, gromadzcy kil-

kaset osób ze wszystkich trzech zaborów. Metoda leczenia przy-
pomina system dra Lahmanna. Obok 21 morgowy sad owocowy.

Koo Kosowa mae letnisko Pryski z pensyonatem Cha-
berskich.

8 km. na poudnie od Kosowa (doroka 2—3 K) ley upo-
ledzone dzi przez rzd na korzy Kosowa, za polskich

czasów bogate i handlowe ormiaskie miasto Kuty, (340 m. n. m.)

7000 m., w tern 1300 P., 1900 R., 3300 . i 500 Ormian,
którzy tu jeszcze uywaj midzy sob jzyka ormiaskiego.
Handel niadankowy i hotel Karczewskiego. 13 czerwca odpust
ormiaski, poczony ze zjazdem Ormian z Bukowiny, Bes-
sarabii i Armenii. Nad miastem góruje szczyt Owidyusz, std
pikny widok na Kuty, Czeremosz i Wynic. Na przedmieciu
Stare Huty, u stóp Chomeskiego (830 m.) wille dla letników

(m. i. Jakubowicza, dra Friedmana, jekla i Sokolnia), którzy

tu przybywaj dla piknej okolicy i bardzo ciepego klimatu.

W Krzemiecu wodospad.
W Kutach targi odbywaj si we wtorki i pitki, doroczne

jarmarki, na które ciga znacznie wicej hucuów ni do
Kosowa 30 stycznia, w poniedziaek wielki gr.-kat., w drugi

pon. po gr.-kat. Wielkanocy, 26 wrzenia i 13 listopada.

Na drugim brzegu Czeremoszu (400 m. dugi most, cz-
sto zrywany), ju na Bukowinie, ley ydowskie miasteczko

pow. Wynica, siedziba rabina cudotwórcy. Duy park orygi-

nalnej fundacyi Rutkowskich dla starych panien. Krajowa
szkoa rzebiarska, której kierownikiem jest hucu Szkryblak

z Jaworowa.
Do abiego, stolicy Huculszczyzny, dojecha mona

z Kosowa, lub z Worochty. Znacznie pikniejsz i wygo-
dniejsz, aczkolwiek dalsz, jest droga przez Kosów. Wiedzie
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std do abiego wspaniay * gociniec (35 km.), biegncy po-

cztkowo dolin Rybnicy, któr kilkakrotnie przekracza po
wysokich kamiennych wiaduktach. Po drodze huculskie wsie:

Horody Sokolówkdy Riczka (siedziba rzebiarza Mehenediuka)
i JaworóWy gdzie zdaa od gocica znajduje si charta arty-

stycznej rodziny rzebiarzy Szkryblaków. Jest tu kilka will p.

Petzolda dla letników i wygodna karczma. Dalej przekracza
gociniec dzia wód na Bukowcu (885 m.) i zjeda w dó

Cerkiew w Zabicm. Fot. Jerzy Konopacki (z wyc. fl. K. T.).

nad Czeremosz. Ley tu Krzyworównidy zwana Ukraiskicm
Zakopanem, gdy przyjeda tu na lato kilkunastu ukraiskich
uczonych, artystów i literatów; obok jasienów z will Cywili-
niuka i gospod Kreisla.

Z Worochty za do abiego 32 km. zej drogi przez
/Irdelu i przecz Bukowiel (970 m); wóz mona w Wo-
rochcie wynaj u Perkatiuka lub Knolla, 12—20 kor., sto-

sownie do pogody, czas jazdy 6—8 godz.
* abie, 7000 m. (100 P., 1000 ., reszta huculi). Hotel

z reslauracy

:

Dworek Czarnohorski Tow. Tatrz. (nocleg

3*
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1*40—2 kor.) obok dom zajezdny Gartnera. Obszar gminy 602
km*, najwikszy w Hustryi. Liczne przysióki, oddalone od
siebie po kilka kilometrów, rozrzucone s albo w piknej do-
linie Czarnego Czeremoszu (Supejka, Ilcia, Zeeny, Wayo,
Jawornik), lub jego dopywów (Bukowiela, Krywepole, Bystrzec,
Dembronia, Szybeny), ju to wysoko po pooninach, a po
stoki Czarnohory. Obok Dworku Czarnohorskiego kolonia
wakacyjna sierot Fundacyi hr. Skarbka.

Burkut nad Czeremoszem. Fot Micha Affanasowicz.

Huculi w abiem szczególnie malowniczo przedstawiaj
si w czasie ^wit, lub odpustu 28 sierpnia; take wesela hu-
culskie i pogrzeby, na których wszyscy, od ksidza poczynajc,
jad na koniach, robi — dziki barwnym strojom i zielonemu
tu lasów i poonin — bardzo pikne wraenie. — Godne wi-

dzenia huculskie warsztaty tkackie grubego sukna.
41 km. w gór Czarnego Czeremoszu, na poziomie okoo

1000 m. n. m., wród ogromnych lasów ley may zakad k-
pielowy, Burkut nad Czeremoszy, zoony z 3 will i azie-

nek mineralnych o 4 kabinach. róda elazne, frekwencya
150 osób rocznie, pensyonat dziennie od 5 K. Z abiego 41

km. zej drogi, z Worochty 64 km. W abiem wózek za
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14 kor. zamówi mona w Dworku Czarnohorskim. Jedyna
karczma po drodze w Zeenem u Schnappa. Z Burkutu wy-
cieczka na poonin ukawic (1506 m.), skd pikny widok na
Czarnohor; na Czywczyn (1769 m.), gór ze ladami polskich

kopal srebra i widokiem na Czerniowce, do klauzy Balta^ul

(5 godz.) i do jeziora Szybenyt najwikszego we Wschodnich
Beskidach, dzi zamienionego na klauz do spawiania drzewa.

Z Burkutu z drog jezdn przez przecz Watonark,
lub pieszo przez ukawic dochodzi si do *Hryniawy, naj-

dalej na poudnie wysunitej wsi Galicyi, zajmujcej koniec

Tratwy na Czeremoszu. Fol. Jerzy Konopacki (z wyc. ft. K. T.).

jej poudniowego klina u róde Czarnego i Biaego Czere-
moszu. Wodospady Hromitny, skalisty wwóz Probijny i Biaego
Czeremoszu; u róde jego *klauza arc. Rudolfa, zwana te
klauz Perkaab, najpikniejsza w Galicyi. U spywu Biaego
Czeremoszu i Probijny dwie wille p. Feuera dla letników, po-
kój z utrzymaniem miesicznie 140 K. Odlego do stacyi

kolejowej w Wynicy 56 km.
**Jazda tratwami Czeremoszem, jest bezsprzecznie naj-

pikniejsza wycieczk Huculszczyzny, a dostarcza ona o wiele
silniejszych wrae, ni podró odzi przez Pieniny. Nie
jest bowiem pozbawion niebezpieczestw i radzi j mona
jedynie ludziom o silnych nerwach, nic bojcym si zamo-



czenia nóg, a nawet niespodziewanej kpieli w Czeremoszu.
Tratwy, zwane przez Hucuów darabami, zbijane s z ogro-
mnych kloców drzewa — ich spuszczanie wod jest do-
tycnczas jedynym sposobem eksploatacyi olbrzymich lasów,
nalecych do rzdu, fundacyi Skarbkowskiej i nr. Baworow-
skiego. Pyn one w poniedziaki, rody i soboty, przy wi-
kszej wodzie te w pitki; w czasie powodzi i posuchy me
pyn wcale. Do ich poruszenia spuszcza si o wicie wod
z klauz : Batagu, Szyheny, Perkaab i Probijny. Podró z Bur-
kutu i klauzy arc. Rudolfa zaczyna si o wicie, z abiego
i Hryniawy midzy 9— 11, z Ucieryk do Kut przez cay
dzie. Hucuom paci si od osoby 1—2 K; po poprzedniem
zamówieniu przygotowuj siedzenia na tratwie, inaczej trzeba

sta przez cay czas podróy. Czarnym Czeremoszem jedzie

si z Burkutu do abiego (41 km.) 4 godz., std do Ucie-
ryk (20 km.) 2 V-* godz. Biaym Czeremoszem, za z klauzy
arc. Rudolfa do Hryniawy (30 km.) 3 godz., std do Ucierykt
gdzie oba Czeremosze cz si (20 km.) 2 godz. W Ucic-
rykach mona przenocowa w karczmie Krummholza — std
do Kut mamy jeszcze (36 km) 6 godz. podróy tratw; ogó-
em z Burkutu do Kut blisko 100 km.; wyjechawszy o wicie,
mona by wieczorem w Kutach. Podró dostarcza wielu

wrae; malownicza okolica, gdzie na tle jasnych poonin
i ciemnozielonych lasów widniej po górach domostwa hucul-

skie, barwne stroje spotykanych po drodze hucuów i hucu-
ek na swych zgrabnych konikach, nadbrzene skay i porohy,

nage skrty i spady, w które raz po raz zanurza si caa
tratwa, przez któr przelatuj grzebienie wody. Trzeszczy ona
czsto uderzajc to o podwodne gazy i porohy, to o prosto-

pade do wody spadajce skay, o które rzuca j sia prdu
na nagych zakrtach. Najniebezpieczniejsze miejsce, to zakrt
w skalistym wwozie Czarnego Czeremoszu „Pod Krt*" za-

raz za Bystrzecem, oraz skaa *SokólskU midzy Ronem
Wielkim a Tudiowem przed Kutami. Rozbijaj si tu tratwy

czsto — a wedug opowiada Hucuów pod Sokólskim miao
si utopi w cigu wieków 300 osób. Jest to prostopada,
200 m. wysoka skaa, z piknymi warstwicami i fantastycznym
grzebieniem, przed któr Czeremosz robi gwatowny zakrt,
oraz wodospad. Jadce tdy tratwy czasem zanurzaj si tu

wraz z podrónymi w wod tak gboko, e zapadaj si oni

w wod po kolana, a nierzadko i po pas. Z jednej strony

skay wodospad Sokólskiego potoczku, z drugiej obelisk ku
czci Szewczenki. Najpikniejsz jest partya z abiego przez

Ucieryki po Sokólski. W Kutach lub Wynicy podró naley
przerwa; tratwy pyn jeszcze dalej do Czerniowiec, lecz



39

podr5 nie przedstawia ju interesu, gdy bieg rzeki staje si
powolnym, a brzegi paskie.

* Beskidy Huculskie jest to pasmo Karpat Wschodnich,
odgraniczone od zachodu i pónocy doi. Prutu, od poudnia
i wschodu doi. Czeremoszu, a od Czarnohory przedzielone
przecz Bukowiel, przez któr biegnie droga z abiego do
Worochty. Jego najwysze szczyty: Lysunia (1464 m.) zwana
faszywie Ladescu, /ord/e (1478 m.) i Gra/ii7 (1471 m.) wzno-
sz si na pograniczu midzy Worocht, abiem, a Kosma-
czem, a dostp na nie najdogodniejszy z Mikuliczyna dolin

Sukodwka na Huculszczynie. Fot. R. Widcpuhl.

Prutca (kolej len), z Talarowa przez Liszniów, lub z Wo-
rochty przez Ardelu i Kitulówk. Na pooninach liczne sza-

asy — na stokach grupy ska. Szczyty te odznaczaj si
nadzwyczaj piknym *widokiem^ z jednej strony na cay
grzbiet Czarnohory, z drugiej na ogromne obszary Pokucia
z Koomyjj Bukowiny i Podola a po Borszczowskie. Dalej na
wschód liczne pikne dolinki z wodospadami (n. p. w Szeszo-
rach, Kosowie). S te cae grzbiety górskie, najeone fanta-

stycznemi skaami z piaskowca: najbardziej charakterystyczne
na *Sokólskim (822 m.), Chomeskim (879 m.) i Kamienistym
w okolicy Kut (midzy Czeremoszem a Rybnic), oraz w oko-
licy Szeszor. Ogromna skaa, pokryta napisami, zdobi szczyt

Pisanego kamienia (1224 m.) nad Ucierykami. W zomach
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Senicy (1188 m.) koo Krzyworówni i Gosemeni koo Ucie-
ryk liczne jaskinie, przypominajce komory Dobosza w Ja-
remczu. Na Lebedynie (805 m.) pod Szeszorami mae jeziorko.

W Stopczatowie ciekawe dla geologów jary w glinie.

5. Czarnohora i Blinica.

Czarnohora. Jest to najwysze, lecz nie najpikniejsze
pasmo Beskidów Wschodnich. Aczkolwiek wysokoci prze-

yd z Czarnohory. Fol. ze zb. Muz. Dzieduszyckich we Lwowie.

nosi, to jednak piknoci i rozmaitoci widoków, nie do-

równuje Gorganom, ani Karpatom Marmaroskim.
Cignie si Czarnohora na przestrzeni 50 km. od Cisy

w Jasinie po róda Czarnego Czeremoszu — gówne pasmo
od Szezy po Pop Iwana na 24 km. dugoci. Grzbietami bie-

gnie dzia wód Cisy, Prutu i Czeremoszu, a od Howerli te
granica galicyjsko-wgierska. Ze szczytów Czarnohory jedynie

wysunity najbardziej na zachód Pictrosz ley zupenie na
Wgrzech w dorzeczu Cisy. Granica polityczna nie stanowi
tu granicy etnograficznej, a stoki Czarnohory tak po stronie
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galicyjskiej, jak wgierskiej, zamieszkuj huculi i ydzi, osie-
dli tu w iloci o wiele liczniejszej, ni w jakiejkolwiek innej
okolicy kraju i prowadzcy wraz z hucuami koczowniczy
ywot pasterski na pooninach. Cztery gminy rozsiady si
wraz ze swymi ogromnymi przysiókami u stóp Czarnohory:
Mikuliczyn, abie, Jasiiia (Kórósmezó) i Bogdan (Tisza bo-
gdany).

„Szaas" z Czarnohory. Fot. Czesaw czkowski.

Pasmo Czarnohory dzieli si na trzy grupy górskie. Naj-
bardziej na zachód wysunit grup jest wznoszcy si nad
Jasin szczyt Pietrosz (2022 m.) z Pietroszulem (1848 m.),

Szez (1564 m.) i Szezulem (1728 m.); gboka przecz
(1400 m.) oddziela go od drugiej grupy, w której wznosi si
najwyszy szczyt Czarnohory, Howerla (2058 m.), Bresku,
Dancerz, Poryewska (1822 m.) i Turku (1935 m.). Trzeci
grup, oddzielon od poprzedniej przecz, w której znajduje
si „Ozero", stanowi Szpyci (1886 m.). Wielki Tomnatik
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(2018 m.), Munczel (2002 m.), Smotrycz (1901 m.) i Pop Iwan
(2026 m.), który koczy od wschodu gówny grzbiet Czar-
nohory.

Szczyty Czarnohory przedstawiaj si jako dugie trawia-

ste upazy, paskie i agodnie nachylone, a wdrówka po nich
nie przedstawia absolutnie adnych trudnoci.

Ska mao i to przewanie na stokach; znajdujemy je na
pónocno-wschodniem zboczu Pietrosza, na grzbiecie wscho-
dnim Turkua, na dwóch niewielkich grzbietach, znajdujcych
si w kotlinie midzy Maryszewsk, Szpyciami a Dancerzem,
t. zw. Wielkich i Maych Kozach; najpikniejsze jednak gru-

py ska znajduj si na Szpyciach, a spadaj one wschpdniem
zboczem ich grzbietu w dolin Gadyny.

Kosodrzewiny na Czarnohorze w porównaniu z Gorgana-
mi mao i nie tamuje ona nigdzie komunikacyi. Najwicej
spotyka si jej na pónoc od Turkuu. Zbudowali tu jednak
Niemcy w r. 1912 fabryk olejku kosodrzewinowego, której

pastw padnie zapewne niezadugo tutejsza kosodrzewina.
Szaasów huculskich bardzo duo, tak po stronie wgierskiej,
jak galicyjskiej, s one jednak przewanie bardzo prymitywne.

Wodospadów nie wiele — najpikniejsze tworzy Prut nie-

daleko swych róde w kotle pod Howerl, yez/ore^ kilka do
maych, o ile idzie o grzbiet gówny; najwiksze pod Wielkim
Tomnatykiem (na poziomie 1791 m.) i drugie pod Turkuem.
W dolinach, szczególnie w dorzeczu Biaej Cisy, kilka sztu-

cznych jeziorek dla spawiania drzew t. zw. klauz. Najpikniej-
sza z nich, klauza Balzaul znajduje si pod Pop Iwanem.
W dorzeczu Czarnego Czeremoszu, niedaleko Burkutu, znaj-

duj si due naturalne jezioro Szybeny, Schronisk turysty-

cznych na Czarnohorze znajduje si trzy : na Kozmieskiej,

na Zarolaku i bardzo prymitywne schronisko na Poliwnym
za Pop Iwanem. W ostatnich dwóch latach zbudowano tu tak

po stronie wgierskiej (poudniowe zbocza Pietrosza i Szezula),

jak i galicyjskiej (pod Dancerzem) szereg t. zw. serowni, su-
cych dla prowadzenia pod kontrol rzdu wzorowego gospo-
darstwa alpejskiego; obok nich stoj ogromne stajnie. W pro-

jekcie budowa polskiego schroniska w kotle Dembronii.
cieek znaczonych na Czarnohorze niema — przy po-

godzie s one jednak zupenie zbyteczne. Przy wycieczkach
uywa mona kolejki lenej z Worochty w dolin pod Zaro-

lakiem. Zreszt prowadzi na Czarnohor kilka dróg jez-

dnych; jedna z Worochty przez Ardelu na Zarolak,
z odgazieniem do stacyi dowiadczalnej rolin alpejskich na
Poryewskiej i do Ozera pod Turkuem a std zboczami Dan-
cerza i Poryewskiej pod Bresku — druga z przystanku w La-
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szczynie (Hawasalja) na Komicsk — i dalej na przecz mi-
dzy Pietroszem a Howerl, ze zjazdem zboczem Pietrosza

i Szezula do widowca nad Cis (Kewele). Drogi te zbudo-
wano w ostatnich latach kosztem rzdu do owych serowni;
maj one ogromne serpentyny, sabe nachylenie i umoliwiaj
dotarcie wozem w gb Czarnohory. W zimie przedstawia Czar-
nohora znakomite *tereny narciarskie. Od pónocy kilka pi-
knych kotów polodowcowych (n. p. pod Howerl).

Ardielua ncd Prutem. Fot. Micha Hffanasowicz.

Widoki z Czarnohory do monotonne — jedynie w stro-

nie poudniowej rysuj si bardzo piknie ostre wierzchoki
Karpat Marmaroskich, a w dali i\lp Rodniaskich. Na wscho-
dzie wida Blinic, na pónocy Gorgany i niskie Beskidy Hu-
culskie.

Najlepsz por do wycieczek na Czarnohor jest koniec
czerwca i pocztek lipca, kiedy jej szczyty pokrywa bardzo
obficie czerwony kwiat ^róanecznika, nieznany w Tatrach. Do
wycieczek niezbdn jest mapa 1 : 75000, Bogdan, 13. XXXI.

Gównymi punktami wyjcia wycieczek na Czarnohor
s Worochta, Laszczyna, Jasina i Bogdan — mniej abie.
Plan naley ukada tak, by wychodzc od pónocy z Wo-
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rochty lub Jasiny, przej cay grzbiet po Pop Iwan z zej-

ciem na stron poudniow doi. Biaej Cisy do stacyi u spy-
wu Cis (Tiszakoz). Wycieczka taka w czasie pogody wymaga
trzech dni czasu.

Najlepsze widoki na Czarnohor od pónocy z Kukula
(1542 m.), *Hosrzycy (1586 m.) lub z * ysuni (1464 m.)
w Beskidach Huculskich, za od strony poudniowej z * Szezula
(1786 m.) i Menczila (1589 m.). Najwaniejsze wycieczki:

ebra na Szpyciach. Fot. ze zb. flkad. KI. Turyst. we Lwowie.

1) Pictros (zn. po rumusku „skalisty") 2020 m., trzeci

szczyt Czarnohory, odznaczajcy si piknym ksztatem. Drogi
jezdne z Jasiny przez doi. Laszczyn, oraz z widowca wsi

zboczami Szezula, nadto wygodny paj opuszanka przez Szez
i Pietrosul. Mniej polecenia godne wyjcie Hoonczewskim pa-
jem, pozbawionym widoków i bagnistym. Z Jasiny 7 godzin

drogi. Na wschód opada Pietros bardzo stromo ku 700 m.
niszej przeczy — od pónocy skaliste przepacie, od których

pochodzi nazwa szczytu — u ich stóp mnóstwo szaasów. Na
zboczach poudniowych serownie.
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2) *Howcrla (2058 m.), najwyszy szczyt Beskidów
Wschodnich — zreszt niezbyt pikna trawiasta kopua, stromo
opadajca ku pónocy. Drogi z Worochty przez /\rdelu
i Zaro^lak (9 godz.), lub przez Kiczerk i Kukul, w ostatniej

partyi atwa do pobdzenia (10 godz.); najkrótsza z Laszczyny
(Hawasalja) przez Konieszczek (6 godz.). Na Zarolaku i Ko-
nieszczku schroniska.

3) Turku (1937 m.), szczyt opadajcy ku wschodowi
strom skalist cian, u stóp której dua kotlina z jeziorkiem
Ozero. Od grzbietu Dancerza i Turkua wybiegaj w ni dwa
oryginalne skaliste grzbiety, zwane * Kolami. Do ich stóp
wiedzie droga jezdna z Worochty. (P. ilustr. str. 21).

4) Szpyci (1864 m.), lece w centrum Czarnohory, maj
opadajce ku wschodowi w doi. Gadyny skaliste ebra. Sta-
nowi one dzia wód midzy Prutem a Czeremoszem.

5) Pop Iwan (2026), drugi szczyt Czarnohory, koczy
jej gówny grzbiet od wschodu. Wyjcia z abiego przez Dem-
broni (10 godz.), od poudnia z klauzy Balzatul (4 godz.),

lub z Burkutu przez Szybeny i Poliwny (8 godz.).

Blinica i widowiec. Oddzielone od Gorgan nisk prze-

cz „Okole“, na której znajduje si ródo Cisy, a od Czar-
nohory dolin Cisy, zajmuje pasmo Blinicy (1883 m.) i wi-
dowca (Stoh 1707 m., Tatulska 1774 m., Tatarówka 1710 m.)
zachodni stron dorzecza Czarnej Cisy.

Terytoryalnie zblione do Gorgan, charakterem przypo-
mina Blinica i widowiec Czarnohor; brak tu jednak zu-

penie kosodrzewiny. W czciach kocach dolin liczne szaasy
pasterskie.

Po stronie pónocnej pasma widowca zbiegajce doliny

maj w górnych czciach wspaniae koty, pozostae z epoki

lodowców. Najpikniejsze s *Apszyniecki z duem jeziorkiem,

Woroewski z dwoma jeziorkami u stóp Tatulskiej, a wreszcie

Gereewski pod Blinic. Due, ale brzydkie jeziorko znajduje

si na wschodnich stokach Todiaski. Grzbiet widowca, ró-

wny, paski i szeroki, bez przeczy, jest do monotonny —
jedynie Soh (na mapach mylnie tik) odznacza si pirami-

dalnym ksztatem. * Blinica ma dwa wierzchoki — otJa spa-

daj ku wschodowi prostopadymi cianami do kota polodo-

wcowego z licznymi jeziorkami. Widok pikny na Czarnohor
i Gorgany. cieek turystycznych na Blinic i widowiec
niema — wiod tu jednak liczne, dobrze udeptane „paje",

wiodce do szaasów, z których atwy dostp na pooniny.
Wprost na szczyt Blinicy idzie cieka od tartaku wodnego
w widowcu (Kevele)

; z Jasiny naprzeciw dworca kolejowego

rozpoczyna si droga, wiodca na przecz midzy Blinic
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a widowccm. Koujc dolin Cisy, mona si dosta na wi“
dowicc z klauzy Stanisawy, oraz z klauzy Apszynicc, a wre-
szcie wyrbem lenym z przeczy na Okolu. W klauzic Sta-
nisawy gospodarz Hucu, w Apszydcu Polak Czajkowski;
u obu mona nocowa. Na Okolu, przy czsto przez Wgrów
odwiedzanem * ródle Cisy pikny domek turystyczny (óka
z pociel). ródo Cisy ujte w obelisk i zaopatrzone* w w-
gierski napis, znajduje si kilkanacie metrów poniej ki, na
której stoi schronisko. Na Blinic wyj te mona od pou-
dnia z Burkutu nad Cis.

* Tereny narciarskie bardzo dobre, szczególnie na stoku
poudniowym, który jest agodnie nachylony, a ma bardzo
nisk (1100 m.) granic lasów. Do wycieczek potrzebne dwie
mapy 1 : 75000: Kahola Polyana (13. XXX.) dla Blinicy i Bru-
sztura (12. XXX.) dla Swidowca. (Dokadny opis dróg w art.

dra M. Orowicza „Blinica i widowiec“ w Pamitniku Tow.
Tatrz. zr. 1914.).

6. Karpaty Marmaroskie i IMpy Rodniaskie.

Z Jasiny biegnie na poudnie w gb Marmaroskiego Komi-
tatu, dolin Cisy, pikna linia kolejowa, majca dla polskich tu-

rystów, szczególnie z Galicyi Wschodniej i Lwowa, oraz dla

letników, do due znaczenie, jest ona bowiem drog wio-

dc w pikne i wysokie Alpy Rodniaskie, Karpaty Marma-
roskie, a suy te dla dojazdu na poudniow stron Czar-
nohory. Sama linia kolejowa, wcinita w wzk dolin Cisy,

naley równie do najadniejszych w pónocnych Karpatach.
Pónocn cz komitatu Marmaroskiego zamieszkuj Kusini,

gównie Huculi, poudniow, za Wyszowem, Rumuni. Wszdzie
mnóstwo ydów, nawet po wsiach; nadto garstka urzdników
Wgrów, usiujcych krajowi nada, przynajmniej zewntrznie,
charakter wgierski. Waniejsze stacye

:

widowiec (Kevele), 3 km., punkt wyjcia drogi na Bli-

nic i na Pietrosa Czarnohorskiego przez Szezul.

Burkut nad Cis (Tiszaborkut, 13 knl.), ipay i bardzo prymi-
tywny zakad kpielowy o kilku domach, z Irekwency 100 osób,

przewanie proletaryatu ydowskiego. W lecie restauracya ^).

Spyw Cisy (Tiszakoz), 23 km., przystanek w zupenem
pustkowiu u spywu Czarnej i Biaej Cisy. 8 km. na wschód
(wózek 2 K) w doi. B. Cisy dua wie huculska Bogdan (Ti-

szabogdany) z dobrze zagospodarowan karczm przy mocie

‘) Odróni od Burkutu nad Czeremoszem.
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u ujcia Kwanego Potoku. Std jezdnymi drogami 25 km.
do klauzy Balzatul pod Pop Iwanem Czarnohorskim, 14 km.
do klauzy Howerli pod Turkuem, za 12 km. do klauzy Kwa-
nej u stóp Pietrosa Marmaroskiego. W kadej z tych klauz
mona nocowa — gospodarze huculi.

Rabów (Rahó) 27 km. huculsko-ydowskie miasteczko;
w lecie bawi tu wiele osób z Galicyi na wilegiaturze. Will

i restauracyi niema.

Pop Iwan Marmaroski (1940 m.). Fot. St. Szoslakowski (z wyc. R. K. T.).

Trebusza (Terebesfejrpatak), 44 km., miasteczko. Duy
tartak, w którym zajtych jest oddawna kilkuset Polaków;
sami jeszcze mówi po polsku, lecz ich dzieci ju zupenie
zmadiaryzowane. Letnisko podobne jak Rahów. Wiedzie std
jezdna droga na grzbiet pod Pop Iwanem Marmaroskim.

Karpaty Marmaroskie. W koach turystów lwowskich
utara si nazwa Karpat Marmaroskich dla niewielkiej, lecz

piknej grupy gór, pooonych w czworoboku midzy Bia
' Cis, Wyszowem i Ruskow Rzek, a czcej si w szczycie
Stohu (1655 m.) na poudnie od Czarnohorskiego Popa Iwana

4
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z grzbietem granicznym 'galicyjsko-wgierskim. Grupa to bar-
dzo malownicza. Co jakby Tatry w miniaturze. Szczególnie
kilka szczytów najwyszych przykuwa oko sw oryginalnoci,
a wic stokowaty Petrosul (1784 m.), potny Pop Iwan
(1940 m.), skalisty Farche (1961 m.), poszarpany i stromy
od pónocy, a otoczony jeziorami od poudnia Michaek
(1920 m.), a wreszcie, przypominajca swym ksztatem Gie-
wont niewielka skaa, Petricea (1546 m.).

Ludno miejscowa jest ruska. Szaasów jest mao i bar-
dzo prymitywnych. cieek przez lasy stosunkowo duo i do-
brze wydeptanych, a cign si one równie grzbietami. Bliej
linii kolejowej wiele cieek myliwskich i dróg jezdnych.
Domków myliwskich tylko dwa: jeden dobrze urzdzony
na Szczeworze, drugi szaas myliwski pod Farcheniem.

Mimo pewnych niedokadnoci jedyn pomoc w zwie-
dzaniu tych gór s mapy sztabu generalnego, a to: 14: XXX.
(Maramaros Sziget) i 14 : XXXI. (Ruszpolyana).

W Marmaroskie Karpaty prowadzi kilka dróg i cieek:
a) od pónocy z Bogdanu, dolin Kwanego Potoku do licznie
pooonej u stóp Pop Iwana Kauzy Kwanej, a z niej ser-

pentynow ciek na stromy szczyt Pietrosula (1784 m.)
i dalej grzbietem; b) od zachodu z Trebuszy drog jezdn,
wiodc dolin Biaego Potoku na przecz midzy Pop Iwa-
nem a Berlebask; c) od poudnia z Ruskiej Polany grzbietem
na’ Farche (1960 m.) lub z Krywego (Oroszkó) dolin Kry-
wego Potoku na Pop Iwan.

i Aczkolwiek wdrówka grzbietem jest znacznem naoe-
niem drogi, gdy jest on wygity w ksztacie itery S, to je-

dnak jest na czas krótsz, ni schodzenie do bardzo gbo-
kich dolin. * Widoki z grzbietu liczne, szczególnie na poje-

dycze wierzchoki samych Karpat Marm., Czarnohor i Alpy
Rodniaskie. Odznacza si szczególnie widok z Petrosula.

Skalista dolina na wschodniej cianie Pop Iwana, i urwiska
na pónocnej cianie Farchenia i Michaka przypominaj Tatry.

Tereny narciarskie dobre gównie na Pop Iwanie, Nienisce,

a szczególnie na agodnym poudniowym stoku Farchenia i Mi-
chaka. Pod Pietrosulem czste lawiny. (Blisze szczegóy w dra

M. Orowicza „Przewodniku po Marmar. Karpatach“, w spra-

wozdaniu Akademickiego Klubu Turystycznego za r. 1910).

Dolina Wyszowa (Yissovólgy) 48 km. Tu naley si
przesi na pocig kolei lokalnej do Borszy. Linia gówna
poda dalej dolin Cisy do Marmarosz-Sziget, gdzie góry si
obniaj; po drodze wida w Erdósoólgy dawny zameczek
myliwski arcyks. Rudolfa. W YissoYÓlgy koo dworca przy-

zwoita gospoda ydowska.
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Kolej do Borszy tu za Vissovolj^y porzuca dolin Cisy
i skrca na wschód w dolin Wyszowa, któr biegnie a do
Borszy. Zaczyna j przepikny * skalisty wwóz^ przypomina-
jcy niemal Pieniny. W dole szumi rzeka, z obu stron spa-
daj ku niej prostopade skay, w^ród których wykuty jest go-

Rumunki nad Wyszowem. Fot. ze zb. dra M. Orowicza.

ciniec, a nad nim kolej, zmuszona w tunelach omija naj-

wsze miejsca wwozu. Za wwozem ley (57 km.):
Bystra (Yissobisztra) ostatnia wie huculska. Zaraz za

ni przekracza kolej po wysokim mocie Wyszów, wkraczajc
w obszern kotlin, na której ley jako pierwsza stacya ju
czysto rumuska wie Petrowa (62 km.), a za ni

Leordina (68 km.). Przyzwoita karczma Pfefera. Zwróci
uwag tak w Petrowie jak Leordinie, na pikne * rumuskie
typy tudojoe^ szczególnie kobiety, po czci odmienny strój

4*
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i bardzo pikne chay drewniane^ oparte na supach rzez'bio-

nych, zakoczone pazdurami. * Bramy wjazdowe drewniane,

pokryte oryginaln ornamentyk, szczególnie w Petrowie, przy-

pominajc motywy podhalaskie. Z Leordiny 16 km. na pó-
noc (powóz 7 K) ley Ruska Polana (Havasmezó) miasteczko
ydowsko-huculskie u stóp Karpat Marmaroskich. Nocleg i re-

stauracya w t. zw. kasynie.

Za Leordin zwa si dolina znowu — poczem ukazuje

si na widnokrgu piramida Pietrosa Rodniaskiego.

Rudniaskie HIpy: Incul (2280 m.) i Ycrfu Roszu (2225 m.).

Fot. Micha Rffanasowicz (z wyc. I\. K. T.).

Wyszów Górny (Yisieu desusu, Felsovissó), 89 l^m., gó-
wne miasteczko tej czci komitatu, o 8000 m., przewanie
ydów. May hotelik z restauracy. Na pónoc wiedzie std
du dolin Wezery droga (34 km.) do niedaleko galicyjskiej

granicy pod Czywczynem pooonego ydowskiego zakadu
kpielowego w SuUgulu (bez restauracyi).

Mojsin (98 km.) z wygodn karczm — dobry punkt
wyjcia na Pietrosa Rodniaskiego.

Borsza (103 km., 630 m. n. m.), miasteczko pooone
u stóp Pietrosa Rodniaskiego (2305 m.), którego potna
piramida wzniesiona o 1700 m. góruje nad niem, jak Gie-

• wont nad Zakopanem. Nocleg jedynie u kowala Niemca Wen-
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Kodniaskie HIpy: Ineul (2280 m.)« Fot. Boi. Uminowicz (z wyc. K. T.).

**Rodniaskic Alpy stanowi pónocn krawd Karpat
Siedmiogrodzkich. Nazw sw zawdziczaj miasteczku Stara

Rodna (Rodna vecchia), niegdy niemieckiemu, dzi rumu**
skiemu, lecemu nad Samoszem u ich podnóa po poudnio-
wej stronie. Pónocn ich granic stanowi doliny rzek Wy-
szowa i Zotej Bystrzycy; za porednictwem, oddzielajcej
róda tych rzek, przeczy Przysopskiej (1418 m.), cz si
z Beskidami Wschodniemi. Najwysze to pasmo Karpat od
Tatr po Alpy Transylwaskie, a zarazem jeden z najbardziej

pustych, dzikich i samotnych ich zaktków. Dugo pasma

ca Schmidta (2 K), tame restauracya. Prowiantu tu dosta
nie mona.

Z Borszy biegnie na wschód gociniec na Bukowin;
w licznych serpentynach wznosi si on na *przecz Przysop
(1418 m.), skd pikny widok na Alpy Rodniaskic. Na prze-

czy karczma. Jest to najwyszy punkt, do jakiego wznosi si
gociniec w Karpatach. Zjazd do Kirlibaby na Bukowinie.
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wynosi 45 km. Oparciem dla turystów moe by wie Borsza
na Wgrzech, Kirlibaba na Bukowinie (Deutsches Gasthaus)
i Stara Rodna w Siedmiogrodzie. Najwysze szczyty s: Yerfu
Pietrosu (Skalisty Wierch) 2305 m., Ineul (Krowi Róg) 2280 m.
i Yerfu Roszu (Czerwony Wierch) 2225 m. W dolinie Buku-
jeski pod Pietrosem znajduje si ogromny wodospad; na szczy-
cie Korongisului pikne skay wapienne, a pod Yerfu' Sacca
(Suchy^ Wierch), jaskinia. W dolinie Yalea Yinului po pou-
dniowej stronie mae miejsce kpielowe Rodnaborberek, wyej
wwóz skalisty zw. Dyabelsk Bram, i bardzo ciekawe ko-
palnie oowiu i pirytu. Na poudniowem ramieniu Ineula nie-

mieckie zagospodarowane schronisko turystyczne; zreszt sza-
asy rumuskie rzadkie i prymitywne. Tereny narciarskie zbyt
strome; lawiny.

Mapy turystycznej tych gór niema — przy ich zwiedza-
niu koniecznem jest posugiwanie si mapami sztabu general-
nego (Felso Yisso 15. XXXI., Kirlibaba 15. XXXII., Naszod
16. XXXI. i Jakobeny 16. XXXII.), które w wielu wypadkach,
szczególnie jeeli chodzi o znaczenie cieek górskich, s
niezbyt dokadne.

^
Dla mniej wicej dokadnego zwiedzenia Alp Rodnia-

skich potrzeba 6 dni; z tego dwa zajmie dojazd i powrót —
cztery wdrówka po górach.

Blisza wiadomo w „Przewodniku po Alpach Rodnia-
skich“ dra M. Orowicza, wydanym przez Akademicki Klub
Turystyczny we Lwowie.

** Wycieczka okrna rowerem lub samochodem.
U podnóa wszystkich, opisanych pasm górskich biegnie do-

lin Prutu, Cisy, Wyszowa i bukowiskiej Zotej Bystrzycy
wspaniay gociniec, który moe suy dla wycieczek kolar-

skich i samochodowych. Przejeda si wprawdzie przez kilka

grzbietów i przeczy, lecz wiodce na nie zakosy s tak na-

chylone, e wzniesienia mao daj si odczuwa. Tur najle-

piej zacz z Delatyna ; wzdu linii kolejowej w dolinie Prutu

przejecha Dor,* Jaremcze, jamn, Mikuliczyn, Podleniów —
a w Tatarowie zboczy przez Jabonic na przecz Tatarsk.
Z góry liczny widok na Czarnohor, Blinic i Gorgany.
Kilku zakosami zjeda si do Jasiny, a std wwozem Cisy

a do spywu Cisy z Wyszowem w Vissovólgy. Zbaczamy
w lewo i dolin Wyszowa przez Górny Wyszów, majc widok
na Karpaty Marmaroskie i Alpy Rodniaskie, dymy do od-

dalonych okoo 100 km. jego róde pod przecz Przysop-
sk (1418 m.). Std gociniec schodzi w dolin Zotej By-
strzycy, wiodc przez Kirlibab i Jakobeny do Dornej Watry.
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Karpaty Bukowiskie: Na Zotej Bystrzycy. Fot. M. Hffanasowicz.

Dorny Watry. Na znajdujce si tu szczyty jak Dumaleu
(1859 m.), Rareul (1653 m.), Suchard (1709 m.) i Ouszor (1640 m.)
wiod z Kimpolungu, Jakoben i Dorny Watry znaczone cieki,
na Rareulu zagospodarowane schronisko, a w kadej z tych
miejscowoci, nawet po wsiach, znajduj si dobre hotele, pro-

wadzone przez Niemedw. Najpikniejsze wycieczki: z Dorny
Watry podró tratwami Zot Bystrzyc do znajdujcego si
na granicy Rumunii skalistego wwozu *Kolbu; z Pooritty,
lub z Dornej Watry, na oznaczony olbrzymim kamiennym
krzyem, lecz zreszt niezbyt ciekawy Dumaleu, najwyszy
szczyt Bukowiny; z Kimpolungu skalist dolin Yal. Izvoru

Watry. Wskazan jest jeszcze dalsza podró przez przecz
Mesztikaneszti, miasto Kimpolung i Gurahumor do Czer-

niowiec.

7. Karpaty Bukowiny.

* Szwajcari Bukowisk nazywa si bardzo pikna
okolica, obejmujca poudniowo-zachodni klin Bukowiny koo

r
'“
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/llbc, lub z wwozu Kolbu na szczyt Rareul, gdzie si znaj-

duje niedostpna, przeszo 100 m. wysoka, prostopada, wa-
pienna skaa **Petrile Doamnei (Paska Skaa), uchodzca za
najpikniejsz w caych Karpatach. Z Jakoben (zwiedzi ko-
palnie elaza i cerkiew rumusk) na Suchard, lub z Dorncj
Watry na Ouszor, oba szczyty z wspaniaym widokiem na
Karpaty Bukowiskie, Hlpy Rodniaskic i Kelimeskie. Pikne

Pctrile Doamnei. Fot. M. flffanasowicz (z wyc. fl. K. T.).

serpentynowe gocice górskie wiod z Kimpolungu do Jako-

ben przez przecz Mesztekanestie (1099 m.); z Jakoben do-

lin Zotej Bystrzycy do Kirlibaby (Deutsches Gasthaus)

i dalej do Borszy oraz z Dornej Watry przez Dorna Kan-

dreny i Pojana Stampi do Sicdmiógrodu przez przecz Borgo

w Kelimeskich Hlpach.
Najwaniejszymi miejscowociami tej czci Bukowiny,

zamieszkanej przewanie przez Rumunów, s:



57

Kimpolung (Campalunga — Dugie pole), najpikniej po-

oone miasto bukowiny, 8.500 m. przewanie Rumunów. Da-
wniej istniaa tu republika chopska. Hotel Komunalny i Fun-
duszu religijnego. Oryginalna cerkiew rumuska. Wspaniaa cao-
dzienna wycieczka na skalisty wapienny szczyt Rareul (1647 m.).

cieka znaczona (6 godz.) prowadzi przez otoczon wapiennymi
prostopadymi skaami doi. Valea IzYoru i\lbe — za szczytem
u stóp Petrile Doamnei niemieckie schronisko z restauracy.

*Dorna Watra (6.000 m.), najbardziej uczszczane miejsce

kpielowe Bukowiny: przybywa tu te wielu Polaków. Kur-
haus, park i azienki urzdzone z komfortem. Hotele : Kole-
jowy, Centralny i Komunalny. Wody elazne. Frekweneya
12.000 osób rocznie — w poowie ydów, zreszt Rumunów,
Niemców, Polaków i Rusinów. Ludnoi^ miejscowa rumuska.
W parku gra muzyka wojskowa. liczna okolica.

Putna, rumuska wioska o 3000 m., 550 m. n. m., mae
letnisko. Znajduje si tu wspaniay obronny klasztor, zbudo-
wany w XV. w. przez hospodara Stefana W.; w cerkwi po-
chowany on, jego syn Bogdan, i wnuk Stefanica. Kaza on tu

te przenie z Woowca najstarszy drewniany kocióek Bu-
kowiny. Pod Putn ruina pustelni. Na okoliczne szczyty
cieki znaczone farb.

Gurahumora (4.500 m.) nad Modaw, stacya klimatyczna.
Hotel Romania i Komunalny Imperial. Wycieczka do polskich
wsi Pojana Mikuli (Dom polski) i Plesz. W pobliu Gurahu-
mory ley Woroniec (8 km.) z ruinami obronnego klasztoru
i dobrze zachowan cerkwi z freskami z XVI. W. — oraz
Humora (6 km.), gdzie równie znajduje si bogato freskami
ozdobiona cerkiew z r. 1530 i ruiny klasztoru.

Kirlibaba, klucz wycieczki w Rodniaskie Alpy z buko-
wiskiej strony, 22 km. od Jakoben — dobra gospoda nie-

miecka.

8. Stryj-awocznc-Woowicc.
Odlego 101 km. czas jazdy 4 godz.

Pocztkowo biegnie pocig równin, a jako pierwsza sta-

cya wród podgórza Karpat le:
Lubiece (92 km., 350 m. n. m.). Letnisko z mieszka-

niami w dawnym dworze Badenich. 3 km. na zachód Chromo-
horb ze ladami zamku. 4 km. na wschód za rzek Stryjem
SiemiginóWy którego nazv^ ma pochodzi od tego, e zgino
tu 7 synów ruskiego ks. wiatosawa. Dwór w formie zamku,
zbudowany przez ks. Jabonowskich, dzi wasno Bara-
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skich; mur i zwodzony most rozebra poprzedni waciciel
Hersz Kugel na budow kamienic w Stryju.

5 km. na poudnie, na drugim brzegu Stryja ley wie
Rozhurcze. W lesie obok wsi, w skaach na zboczu wzgórza,
wykute w dwóch kondygnacyach komory z oknami, schody
i ganki. Dawniej mia to by klasztor Bazylianów, o którego
wizytacyi wspominaj kroniki jeszcze w XVIII. w.

Synowódzko-Bubniszcze (97 km., 370 m. n. m.). Do
ska w Bubniszczach wiedzie std licha droga jezdna (11 km.)
przez most na Stryju, (na prawo niedue skay) i wie Ty-
szownic. Za karczm przy kocu Tyszownicy, ju niedaleko
Truchanowa, skrca droga na lewo w gór lasem; po wydo-
staniu si na grzbiet w 5 min. na prawo do ska, zdaa nie-

widocznych z powodu zasonicia drzewami.
* Skay w Bubniszczach, zwane te Bodami, nale do

najwikszych osobliwoci Wschodnich Karpat. Pooone s
na grzbiecie górskim midzy Bubniszczami, a Truchano-
wem, ok. 700 m. n. m. Jest ich kilka osobno stojcych; naj-

wysza z nich jest cakiem niedostpna. Gówna grupa, która

jest zazwyczaj celem wycieczek, ma w dolnej czci kute ko-

mory i ganki niewiadomego pochodzenia, otwory ze ladami
murów. Dziedziniec, na którym s ustawione awki i stoy
otaczaj od zachodniej strony way i fosy. Wyjcie na szczyt
skay moliwe, dziki postawionym w dole senodom, a wy-
ej kutym w skale stopniom; niedaleko szczytu do trudne

przejcie po kamieniu, zawieszonym nad dwoma przepaciami.
Ze szczytu ska pikny widok, szczególnie w stron zacho-

dni na Paraszk. Na poudnie od gównej grupy kilka mniej-

szych — wród nich romantyczna szczelina skalna o prosto-

padych cianach. Do ska przywizano wiele legend; czego
zabytkiem s way i komory, niewiadomo. Wedle jednych

istnia tu zamek, wedle innych klasztor Bazylianów, wedle
trzecich gniazdo opryszków. Kto chce do ska dojecha wo-
zem, winien obra drog z Bolechowa.

Kolej przekracza most elazny na Stryju, bezporednio
za nim tunely poczem zaraz most na Oporze, w którego dolinie

biegnie odtd tor a do awocznego.
Synowódzko wyne (104 km., 395 m. n. m.), dua wie

o 3300 m. w czem 350 P. i 250 ., zreszt Rusini. Std to

pochodz owi handlujcy owocami „bojki*", których stragany

widzi si we Lwowie, miastach prowincyonalnych, a nawet

Krakowie i Zakopanem; swój zmys do handlu zawdziczaj
tatarskiemu pochodzeniu. Kotlina, w której ley Synowódzko,
jest dnem dawnego jeziora (Sine Wody). — 5 km. na zachód

may zakad wodoleczniczy w Korczynie; kilka will i restau-
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racya. — adna wycieczka w dolin Stryja, któr biegnie ko-
lejka lena do Mallmansthalu. — Wycieczka na Paraszk^)
w 4 godz.

Dbina (110 km., 420 m. n. m.), przystanek nazwany od
starej dbiny, jedynej w tej czci Karpat. Pikne pooenie
górskie — kilka will dla letników. W lecie bawi tu izraelicka
kolonia wakacyjna. — Pikna przechadzka dolin Kamionki,
w której ley naturalne jeziorko Morskie Oko. Przez szczyt
Klucz (927 m.) górska droga do ska w Bubniszczach (4 godz.).

Hrebendw. Fot Czesaw Paschalski.

Za Dbin mija kolej wwóz Kódk^ gdzie ledwo mieci si
gociniec i tor kolejowy nad szumicym w dole Oporem, po-
czem wyjeda na szerok kotlin, zamknit od poudnia
grzbietem Zeemina, na której ley:

Skole (113 km., 446 m. n. m.). Odl. od dworca 1 km.,

doroka 80 hal. Zajazdy: Augusta Weitznera, Rothenberga,
Lipschiitza, Tortena, Henenlelda, Rapaporta. Miasteczko o 8700
m., 2600 P., 2500 R., 3200 ., 400 Niemców i Czechów. —

*) P. ust. Bieszczady.
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W lecic przybywa tu kilkaset osób, przewanie ydów, na wi-

legiatur.

2 km. na poudnie w Demni Wynej (doroka 1 K), kolo-

salny i wzorowo urzdzony tartak braci Groedl, zatrudniajmy
1000 robotników i urzdników. — Wycieczki górskie na e-
emin i Paraszk (p. niej)« — Polecenia godna wycieczka
rowerem lub samochodem gocicem, który biegnie std na
Wgry przez Smorze i Hlimiec; liczne serpentyny, pikne wi-

doki, na granicy wgierskiej obelisk.

*Hrebenów (121 km., 492 m. n. m.), letnisko pooone
w najpikniejszem miejscu linii w dolinie

.
Oporu. Kilka will —

niedaleko dworca pensyonat Górskich (4—6 K. dzie.). We
wsi karczma z du sal — w leeie restauracya. — Wycic-

Zeemianka. Fot. in. Stefan Szostakowski (z wyc. R. K. T.).

czka na Zcemin (p. niej). 2 km. na pónoc przy spywie
Oporu i Oporca kolonia wiatosaWi w miejscu zamordowania
ks. Swiatosawa.

Zeemianka (123 km., 508 m. n. m.). Grupa will o kilku-

dziesiciu pokojach, w. Szmaterów; pensyonat 6 K. dz. Fre-
kweneya letników do 200 osób. — Pikne pooenie w^ród
lasów.

Tuchla (129 km.„ 539 m. n. m.). Rozlega wie górska —
kilka will dla letników, których tu przyjeda kilkadziesit
osób. Kolonia wakacyjna dla dzieci kolejarzy, która ma oso-
bny przystanek kolejowy. Wycieczka na Magór (1365 m.)
przez Libuchor. Dobre tereny narciarskie.

Róanka (136 km. — 574 m. n. m.), obok przystanku
jedyna willa dla letników.

Sawsko (139 km., 593 m. n. m.), w leeie cicha wioska
górska, w której goci zaledwie kilk rdzut letników, w zimie
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oywiona * * stacya narciarska o pierwszorzdnych terenach,
które nawet cudzoziemcy uznaj za jedne z najlepszych
w Europie. Schronisko Karpackiego Towarzystwa Narciarzy
ze Lwowa, 4 min. od dworca przy pierwszej rampie w stron
Róanki, ma 45 óek (2 K nocleg). Karczma Rothfelda, gdzie
mieci si schronisko S. N. /\kad. KI. Turyst. ze Lwowa (no-

cleg 1 K.), oraz karczma Meiera. Restauracyi dotychczas
niema — ciepe potrawy dosta mona u Rothfelda. Najpopu-
larniejsze wycieczki narciarskie na Trocian (1235 m.). Zie-

lony Wierch (1000 m.) i Wysoki Wierch (1245 m.), p. niej.

Tereny narciarskie w Sawsku. Fot. ini. Cz. Pawowski (z wyc. A. K. T.).

W zimie na kad niedziel przybywa tu wieczornym poci-
giem kilkudziesiciu narciarzy i narciarek ze Lwowa — kur-
suje dla nich specyalny wagon, istniej zniki kolejowe.

awoczne (147 km., 663 m. n. m.). Restaurator kolejowy
ma hotelik, nocleg 3 K. Nad dworcem na pagórku drewniana
cerkiewka — druga znacznie adniejsza w stronie poudniowej
wsi, majca typowe dla tych okolic wysokie wiee.

^W Lawocznem przesiada si trzeba na wgierski
^

po-

cig — obejmuje tu sub nie rozumiejcy po polsku, ani po
rusku, a czsto i po niemiecku, personal wgierski. Tor kolei

wznosi si stromo w gór, przejedajc dwukrotnie Opór po
wiaduktach, z których pierwszy ma 240 m. d., a 32 m. wys..
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drugi 160 m. dugoici i 26 m. wys. Nie dorównuj one je-

dnak wygldem i piknoci wiaduktom w Jaremczu i Wo-
rochcie.

Beskid (158 km., 833 m. n. m.) ley jeszcze na teryto-

ryum Galicyi, w przysióku wsi Oporca, tu przed granic
wgiersk. araz za stacy wjeda pocig w tunel graniczny
1M7 m. dugi, z którego wyjeda ju na Wgrzech. Odrazu
zmienia si wegetacya — w miejsce lasów wierkowych, które

towarzyszyy nam do tunelu, mamy tu wszdzie lasy bukowe.
Dwoma mniejszymi tunelami i duym zakrtem z bardzo wy-

Chata w Sawsku. Fot. A. Wisocki (z wyc. A. K. T. we Lwowie).

sokim elaznym wiaduktem (po drodze na prawo pikny wi-

dok na Wielki Wierch 1598 m.), zjeda pocig stromo na dó
do pierwszego przystanku na Wgrzech. Jest to:

Swaówka (167 km.) czysto ruska wioska (Rusini zamie-
szkuj poudniow stron Karpat a po Munkacz i Ungwar),
zwana urzdowo Kisszolyva. Za wysokim wiaduktem nad
pyncym z Wielkiego Wierchu potokiem nastpuje:

Woowiec, (przezwany Yolocsem, 173 km., 500 m. n. m.),

równie ruska wie z tartakiem i kilkunastu rodzinami zma-
dziaryzowanych ydów ^). Dla polskich turystów \ narciarzy

*) P. uwaga na str. 18.
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wana stacya, jako punkt wyjada popularnych wycieczek na
Stoh i Wielki Wierch z jednej, a na Pikul z drugiej strony

niej). Obok dworca gospoda (szalloda) z restauracy
Samuela (nocleg 1 K). Do pocigów wyjedaj wózki z odda-
lonego o 12 km, miasteczka Wereczke u stóp rikula.

Cerkiew w Busowiskach. Fot ze zb. „Sokoa" wiStarym^ Samborze.

9. Linia Sambor-Sianki-Berezna.
Odlego 164 km., czas jazdy 6 godz.

Za Starym Samborem zaczynaj si niskie wzgórza
Beskidów — kolej biegnie a do Strzyiek dolin Dniestru. Kra-
jobraz niezbyt malowniczy.

Terszów-Spas (104 km., 360 m. n. m.). Spa wedug
kronik by w XII. i XIII. w. rezydency ruskiego biskupa

;
po

katedrze i zamku pozostay na górze resztki murów i piwnic—
obok krzy. W lecie odbywaj si na tej górze koncerty mu-
zyk wojskowych tych puków, które tu przyjedaj na wi-
czenia w strzelaniu. W lecie przyjeda tu na wilegiatur ok.

150 osób — resauracye Straszyskiego i Hausmanna.
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Busowiska (107 km., 382 m. n. m.), mae letnisko. Bar-
dzo adna drewniana * cerkiew otoczona lipami (p. ilustr.

str. 45), w niej stare obrazy, ikonostas, ksigi, rkopisy itp.

wzite z dawnej katedry w Spasie. W otarzu wsawiona przez

oziskiego cudowna „Madonna Busowiska". — Niedaleko
wsi oryginalna grupa ska, zw. Dyabelski Kamie.

Strzyki-Topoinica (113 km., 407 m. n. m.). W Strzyh

kach cerkiew z r. 1792, w niej czci ikonostasu ze zniesio-

nego klasztoru Bazylianek w Smolnicy. — W Topolnicy letni-

sko (ok. 150 osób) z pensyonatem p. Rudnickiej ; w pobliskiej

Niedzielnicy ciepe ródo. — Midzy Strzykami a Busowi-

Turka. Fot. M. Grossmann.

skami w Luku Górnym lady przedhistorycznego gocica,
który jakoby by w uyciu w czasach wdrówek narodów
i najazdów tatarskich.

Jasienica Zamkowa (142 km., 407 m. n. m.) z star cer-

kwi drewnian. 8 km. na poudnie Smereczka z ruin paacu
w opustoszaym parku.

Rozucz (128 km.). Na wzgórku nad wsi pikna cerkiew
drewniana. 8 km. na poudnie przez gór Rozucz (933 m.)
wie Wocze, w której znajduj si róda Dniestru.

Turka (149 km., 572 m. n. m.). Dworzec w rodku mia-
steczka — doroka 60 h. Hotel Monopol, z restauracy i ka-
wiarni Piotra Beischera (13 pokoi po 2 K), nadto Chaima
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Hirscha (12 pok.) i Centralny (8 pok.), w rynku. Pokoje do
niada Szczypka i Turski. M. pow. o 11000 m., w tern 1400

P., 3600 R. 1 5000 . Nad miastem góruje na wzgórzu baro-

kowy kocióf z cudownym obrazem M. B. adny budynek
Sokohy w zimie obok tor saneczkowy.

Na po.-wschód biegnie kolejka le^na do Zawadki 20 km.
na poudnie w Wysocku Ninem bardzo adna drewniana cer-

kiew z wysokimi wieami, typowymi dla tej okolicy. 20 km.
w stron przeciwn omna z klasztorem eskim i zakadem
wychowawczym.

Cerkiewka z Turczaiiskiegu. Fot. Bron. Schworm.

Za Turk w Jabonce Ninej (skd biegnie 5 km. kolejka
linowa do Boryni) porzuca kolej dorzecze Stryja i wraca w do-
rzecze Wisy, nad górnym Sanem, gdzie le dwie ostatnie

stacye po stroni galicyjskiej — Sokoliki i Sianki.

Sokoliki (168 km., 714 m. n. m.). Obok dworca duy tar-

tak, do którego drzewo dowozi kolejka lena z Stuposian pod
Lutowiskami. Punkt wyjcia wycieczek w lece na zachód
szczyty Halicz (1555 m.). Bukowe Berdo (1343 m.) i Tarnica
(1348 m.) (P. niej str. 75).

Sianki (181 km., 835 m. n. m.), stacya graniczna —
dalej jadcy musz si przesiada na wgierski pocig. Obok
dworca maa gospoda. 2 km. na poudnie róda Sanu. W lesie

t. zw. studnia Dobosza. Na wschód kolejka linowa do Libuchory.
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Uok^) (185 km., 859 m. n. m.). Przystanek ley na samej
przeczy Uockiej, na granicy wgiersko-galicyjskiej. Jadcy
do Uoku nie powinni si da zmyli faszywej nazwie stacyi

i wysiada ju tutaj, miasteczko Uok ley bowiem znacznie
niej w dolinie, w odlegoci 8 km., a znajduje si w niem
przystanek kolejowy Tiizhegy,

Za przystankiem na przeczy zaczyna si partya, która
jest bezsprzecznie * * najpikniejsz lini kolejow pónocnych
Karpat. Teren opada tu stromo w dó, wic linia kolejowa
schodzi w dolin Ungu licznymi serpentynami, przechodzc
w kilku tunelach i zgrabnych i wysokich wiaduktach z jednego
zbocza góry (Kiczyka Bukowskiego 1251 m.) na drug,
w ten sposób, e t sam okolic widzi si raz z tej, drugi
raz z przeciwnej strony wagonu, a pojedyncze partye linii le
jedne pod drugimi. W dole wida cigle Uok i Woosiank.
Po drodze na zboczu góry mija si przystanek Czorbadomb
(192 km.), znacznie niej Tiiz/iegy, waciwy przystanek dla mia-
steczka Uoku. W leeie znajduje si tu niewielki zakad wodole-
czniczy z restaur. i koncertuje orkiestra cygaska. Za przystan-

kiem przekracza kolej na bardzo wysokim wiadukcie Ung, po-

czem zakrela uk, przerwany tunelem na jego lewym brzegu.

Wolosianka (Hajasd, 204 km.) ley ju na kocu wszyst-

kich tunelów, wiaduktów i serpentyn ; spojrzawszy w gór wi-

dzimy na stokach góry pojedyncze partye linii kolejowej

i otwory tunelów. — Obok stacyi dua karczma.
Dalej biegnie linia kolejowa pikn dolin Ungu, której

zbocza porastaj liciaste lasy. Na lewo wznosz si szczyty

Pooniny Równej i Ostrej Hory. Pierwszem wikszem miaste-

czkiem, a równoczenie ostatni stacy majc jeszcze zna-

czenie dla polskiego turysty i wycieczkowca jest:

Berezna (Nagy berezna, 242 km.), niedue miasteczko

rusko-ydowskie z pokostem wgierskim; do porzdny ho-

tel (szalloda) ? restauracya (vendeglo). — Koczy si tu ju
ruskie terytoryum etnograficzne — w najbliszej na zachód
wsi Ublii zaczynaj si Sowacy.

Berezna moe by od wschodu punktem wyjcia wycie-

czki na Yihorlat.

10. Bieszczady.

Jest to najnisze pasmo Wschodnich Karpat, czce si
od zachodu z Beskidem rodkowym, od wschodu graniczce

*) o podrdy po Wgrzech p. uwaga str. 18 ,
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z Gorganami. Za ich granice wschodni mona przyj dolin

wiecy i Mizunki, od których poczwszy zmienia si zupenie

charakter gór, wystpuj typowe dla Gorganów gazy i koso-

drzewina; granica zachodnia natomiast nie da si oznaczy
równic cile, a pierwsze pasma Bieszczad nic wiele si róni
od ssiednich rodkowego Beskidu. Mona jako granic przy-

j albo dolin Sanu i Osawy, albo lepiej jeszcze Sanu i So-

linki. Podgórza Bieszczad, otaczajc pókolem równin nad

Dniestrem i Strwiem, zachodz a po Przemyl.

Bieszczady: Ostra Hora (1408 m.). Fot. in. Z. Hetper (z wyc. K. T. N.).

Jako teren turystyczny przypominaj Beskidy Zachodnie,
lecz nie maj ich udogodnie i frekwencyi. Gówne pasmo
skada si z szeregu równolegych pasm górskich, biegncych
z pón.-zach. na po.-wschód., które oddziela od siebie szereg
gbokich podunych i poprzecznych dolin Sanu, Solinki,

trwia, Dniestru, Stryja, Oporca, Oporu i Sukieli. Po stro-

nie galicyjskiej brak w tern pamie wybitniejszych grup gór^

skich; stosunkowo najcharaktcrystycznicjszc s pooone na
zachód od Sianek Halicz (1335 m.), Rawka (1280 m.) i Bu-
kowe Berdo (1343 m.), oraz wysoki grzbiet górski midzy
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Siankami a awocznem, zakoczony stokiem Pikula (1405 m.),

najwyszego szczytu galicyjskich Bieszczad. Natomiast po
stronie wgierskiej wznosz si dwa wysokie i charakteryste-
czne pasma Bieszczad: Poonina Równa (1478 m.) wraz
z Ostr Hor (1408 m.), niedaleko Uoku, oraz Poonina Bor-
awa nad Woowcem, do której naley najwyszy szczyt Bie-

szczad Stoh (1679 m.).

W odrónieniu od Gorgan s Bieszczady gsto zaludnio-

ne — wsie zachodz wszdzie w gb gór, chaty jednak s
przewanie skupione w dolinach, a nie porozrzucane po sto-

kach gór, jak na Huculszczynie. Wsie po obu stronach gra-

nicy zamieszkuj ruscy górale, zwani bojkami ; nie odznaczaj
si oni ani urod, ani piknymi strojami. — Lasy niegdy

P<jlina Oporu w^Hrcbcnowie. Fot. Walery Nowicki (z wyc. R. K. T.).

due, dzi przewanie wytrzebione; kosodrzewiny, a tern mniej

limb nie ma nigdzie. Po stronie galicyjskiej przewaa wierk,
po wgierskiej buk. cieek specyalnie turystycznych i zna-

czonych niema. Na wikszo szczytów prowadz jednak wy-
rane cieki, a nawet jezdne drogi, uywane w zwózce drze-

wa i siana; na Zeeminie, Stohu i Pooninie Równej cieki
myliwskie. Schronisk specyalnie dla turystów budowanych
w górach tych brak; spotykamy jedynie domki myliwskie,
a na Stohu t. zw. serownie dla prowadzenia wzorowego go-

spodarstwa na pooninach.
* Tereny narciarskie Bieszczad s najlepsze w Karpatach.

Odnosi si si to w pierwszej linii do okolic Sawska, oraz do
poonin Stohu. Na dobro tutejszych terenów skadaj si trzy

okolicznoci: agodne nachylenie stoków, usuwajce niebez-
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pieczestwo lawin i tworzenie si nawiesów — brak lasów,

z wyjtkiem podnoszcych urok krajobrazu pojedyczych
i^wierków, a wreszcie duga i trwaa zima, bez wiatrów halnych

j
nagych odwily i idcy za tern bardzo gboki nieg. —

Jezior bardzo mao; wród nich najpikniejsze t. zw. Morskie
Oko koo Dbiny. Klauz nie ma. — Skay nieliczne, lecz sto-

sunkowo wiksze i pikniejsze ni w innych czciach Beski-

du. Z wikszych szczytów wystpuj one na Bukowem Ber-

dzie, Ostrej Horze i Pikulu, który od poudnia ma skaliste.

Na Wielkim Wierchu (1598 m.)> Fof D. Potkiewicz (z wyc. A. K. T.).

prostopade ciany. O wiele pikniejsze s jednak oryginalne
i fantastyczniejsze grupy ska, wystpuj^e po stronie póno-
cnej pasma w Busowiskach, Uryczu, nozhurczu i Bubni-
szczach. — Gówne stacye turystyczne: Skole, Hrebenów,
Sawsko, Woowiec i Sianki.

Najwaniejsze wycieczki szczytowe:

1) Paraszka (1271 m.), szczyt widoczny w dnie wyjtkowo
pogodne nawet z Kopca Unii Lubelskiej we Lwowie, dominu-
jcy nad dolin Stryja i Dniestru, wznosi si na zachód od
Skolego. Wedug legendy nazwa szczytu pochodzi od tego
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imienia córki ks. wiatosawa, która na tym sycie jest pó-
chowan. Drogi: a) z Synowódzka — 4 godz. przez Kor-
czyn i doi. Wielkiej Rlczki lub Kruszelnic i Dzia ku szczy-
towi od pónocy; ostatnia cz^ drogi bardzo stroma; b) ze
Skolego w 3 godz. grzbietem przez Korczanki. Pocztkowo
wiedzie tu jezdna droga, zaczynajca si zaraz po przejciu
mostu nad torem kolejowym za stacy w Skolem w stron
Demni. Zaraz na pocztku doliny zbacza ona w prawo na
grzbiet i biegnie nim a do Korczanek — dalej prowadzi ju
tylko niewyrana cieka. Kilka szczytów Korczanek mona

Bieszczady: Paraszka (1271 m.). Fol. in. M. Dudryk (z wyc. K. T. N.).

omin pónocn stron ; c) z Hrebcnowa w 5 godz. przez

wiatosaw, potem na zachód pocztkowo gocicem, potem

torem kolejki lenej przez Korostów do ujcia Krasnego Po-

loka, w kocu ciek biegnc jego dolin (szaasy) wprost

od poudnia na szczyt Paraszki. — Potrzebna mapa 1:75000

Skole 9. XXIX. — Widok adny na Synowódzko, oraz miasto

Stryj; Doliny Oporu i Skolego nie wida, wida natomiast

skay w Uryczu i Bubniszczach.

2) *Zcemin (1167 m.) szczyt dominujcy nad Skolem,

chocia niszy od Paraszki przewysza j piknoci widoku.

Drogi: a) nmkrótsza (2 godz.) od poudnia z Hrebcnowa ub
Zeemianki. Biegnie ona od mostu na Oporze w rodku wsi
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3 km. ku wschodowi dolin potoczka, nastpnie zbacza w le-

wo ku pónocy, stromo w gór przez las i pooniny ku szczy-

towi, b) ze Skolego (3 godz.) naley i 3 km. gocicem za

Demni, przej tu przez Opór, a zaraz za mostem zaczyna
si wygodna cieka wiodca po czci serpentyn lasem, po
czci grzbietem wprost ku szczytowi. Widok std bardzo
pikny; na pónoc u stóp wida Skole, dalej Synowódzko,
jeszcze dalej równin, gdzie ley Stryj i Mik:>iajów; na za-

chód grzbiet Korczanek z Paraszk i doi. Oporu, w dole na

Bieszczady: Pikul (1405 m.). Fol. Rdam Konopczyski (z wyc. H. K. T.).

poudnie Hrebenów i Tuchl, nad nimi Stoh i Pikul, a od
wschodu Gorgany. Niedaleko szczytu, od wschodu, stoi wido-
czny ze szczytu domek myliwski. — Na wschód czy si
z Zeeminem grzbiet, w którym znaczniejszymi wzniesieniami
s Kodrawiec (1240 m.) i Mudny (1262 m.).

3) Trocian (1235 m.), na wschód od Sawska, w leeie

bez znaczenia, w zimie najpopularniejszy i najlepszy * szczyt
narciarski. Wyjazd (3 godz.) zazwyczaj od schroniska grzbie-

tem od pónocy przez Prysop, znakomity zjazd wschodniem
ramieniem przez Orszowiec do Tarnawki. Ze szczytu dosko-
nay przegld terenów narciarskich okolic Sawska.
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4) *Pikul (1405 m.) ley na granicy wgierskiej, w zna-
cznej odlegoci od linii kolejowych. Szczyt odznacza si pro-
stopadymi skaami od strony poudniowej i dwoma bardzo
charakterystycznymi waami równolegymi od strony póno-
cnej. Droga wzgldnie najblisza z Woowca; jedzie si wóz-
kiem 19 km. gocicem przez Wereczk do Maej Bystrej (Va-
ranno), wioski pooonej u stóp Pikula od wschodu; std jeszcze

3 godz. do szczytu bukowym lasem bez podszycia i nagim grzbie-

tem. Cokolwiek dalsz jest droga od strony poudniowej z Ser-
bowiec, skd wiedzie atwa do pobdzenia jezdna droga do
domku myliwskiego pod Pikulem. Na zachód od szczytu
cignie si szereg mao co niszych poonin, jak Staroslynaf
Drohobycki Kamie i inne. Idc nimi zej mona do Uoku.

5) * Stoh (1679 m.), najwyszy szczyt Bieszczad. Znaj-
duje on si w pamie Borawy, najbardziej na wschód wysu-
nitej grupy Bieszczad Wg. Ma ona trzy ramiona, scho-
dzce si w Wielkim Wierchu (1598 m.). Lasy liciaste docho-
dz zaledwie do 1200 m. — wyej nagie pooniny bez koso-
drzewiny. Drogi: a) droga jezdna z Woowca przez Paj, za-

czyna si na rampie kolejowej, 1 km. od dworca w Woowcu
w stron Swalówki i biegnie lasem a do serowni pod Pa-
jem (4 godz.). Dalsza droga prowadzi szerokimi trawiastymi

upazami przez szczyt W. Wierchu (3 godz.); b) t. zw. Ce-

sarska cieka (Kaisersteg), zbudowana przed kilkudziesiciu

laty dla cesarza, zaczyna si 1 km. na poudnic od przystanku
w Oszy (Osszatelep) i biegnie w zakosy bukowym lasem na
poonin Skalank, skd wprost na Stoh — 5 godz.; c) nowo
zbudowana wygodna serpentynowa cieka z Weczy (Yosci-

telep) do domu myliwskiego pod Stohem — 5 godz. Ponie-

wa Wccza ley na poziomic 250 m. ma si tu do pokonania

1400 m. W zimie najwygodniejsze wyjcie z Woowca przez

Paj — zjazd znakomity pónocnem ramieniem W. Wierchu
do wsi Hukiiwej (Zugo), skd na stacy w Swalówcc. * Widok
ze szczytu niezmiernie daleki na cae Bieszczady, Gorgany,
oraz gince w sinej dali wgierskie stepy, nad którymi wznosi

si Stoh niemal bezporednio o 1500 m.

6) Halicz (1335 m.) wraz z ssiednimi szczytami Bukowe
Berdo (1313 m.) i Tarnic (1348 m.) stanowi najbardziej na

zachód wysunit grup w granicznym grzbiecie Bieszczad,

ju w dorzeczu górnego Sanu. Za punkt wyjcia mona obra
stacy w Siankach^ ub jeszcze lepiej w Sokolikach., skd za-

czyna si pikna i dzika dolina Sanu
;

jej najpikniejszy * prze-

om midzy Dydiow a Stuposianami (do których te si mo-
na dosta kolejk len z Sokolik). Z wioski Tarnawy Ninej
(8 km. od Sokolik), od cerkwi, zbacza w po.-zach. kierunku.
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w gór jezdna droga, wiodc wprost na poonin na szczycie

Halicza (od Sokolik 6—7 godz.). Z niego przejcie pooninami
na Bukowe Berdo, które od poudnia przedziela gboka prze-

cz od Tarnicy. Ód poudniowej strony maj te szczyty, po-

dobnie jak Pikul, skaliste ebra. Widok bardzo rozlegy.

7) Poonina Równa (1482 m.) i Ostra Hora (1408 m.), naj-

wysze po Stohu wzniesienia Bieszczad, le ju w caoci na w-
gierskiej stronie. Szczyt pierwszej jest to duga na 3 km., paska
poonina, druga za ma podobnie jak Pikul, wierzchoek skali-

sty i stokowaty. Obie oddziela gboka przecz. Prowadz na

Bieszczady: Sloh (1679 m.). Fot. Hdam Wisocki (z wyc. fl. K. T.).

nie liczne, dobre cieki myliwskie i pasterskie, sporo tu szaa-
sów i domków myliwskich. Najblisze stacye kolejowe oddalone
po przeszo 30 km. — a to Czontosz (za Siankami) i Woowiec
za awocznem. Na zachód od nich ley liczna * dolina Luty.

Oprócz stacyi linii Stryj-awoczne i Sambor-Sianki, opar-
ciem dla wycieczek w Bieszczady moe by te Drohobycz,
Borysaw i Truskawiec.

*Truskawicc (360 m. n. m.). Dworzec w samym zaka-
dzie. Hotel zakadowy, w sezonie dwie restauracye i cukier-

nia, dwa pensyonaty, kilkadziesit will o 1(XX) pokojach do wy-
najcia. Najwiksze i najelegantsze wille: „Grayna* (Kuscho-
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wcj), Matka Boska (dr. Pelczara), „witezianka" (dr. Pra-
schila), Janina (Biakowskiej), „Saryusz" (Rozwadowskiej). Za-
kad kpielowy posiada 8 róde mineralnych, z nich najpo-
pularniejsza „Naltusia", których wody s skuteczne w choro-
bach serca, odka i nerek, oraz azienki mineralne. W sezo-
nie 6 lekarzy. Taksa 12 K. Dobra orkiestra zakadowa —

Urycz. Fol. in. Czesaw Pawowski (z wyc. R. K. T.).

czste zabawy, koncerty, festyny. Frekwencya 6000 osób, w po-

owie ydów. Bardzo rojno jest w Truskawcu na deptaku
w niedziel popoudniu, gdy przyjedzie tu mnóstwo osób z s-
siedniego Borysawia, Drohobycza i Tustanowic. Dokadniej-
sze szczegóy w prospektach ilustrowanych, który wysya za-

rzd zakadu.
Okolica pagórkowata — góry dopiero w do znacznej

(6 km.) odlegoci w stronie poudniowej ;
lasów mao. Prze-
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chadzki na wzgórze Worotyszcze (30 min.) z mleczarni, skd
pikny widok, do róda Zofii (3 km.) i do lasu Lipki (4 km.).

Najpopularniejsz wycieczk w Truskawcu, jak równie
w Borysawiu, s * skay w Uryczu. 2 Borysawia (19 km.,

5 godz.) wiedzie droga przez Tustanowice, potem jezdn dro-

g lasem ku poudniowi; z Truskawca dolin Worotyszcza na
Popowesk Gór (818 m.), poczem cz si obie na Ciucho-
wym Dziale (942 m.), najwyszem wzniesieniu okolicy. Roz-
legy std widok na pónoc, na Podkarpacie i dolin Dnie-
stru, pikny na poudnie na szczyty Bieszczad z dominujc
nad nimi Paraszk. Przez Turkowry Dzia schodzi si std
ciek w dó, wprost ku skaom. Do Urycza wiod te jez-

dne drogi ze Schodnicy (8 km.) i dolin Stryja z Synowódz-
ka (24 km.).

Skay owe, ksztatów fantastycznych, znajduj si na 1 km.
na pónoc od wsi, w dolinie nieduego potoku; stanowi one
trzy grupy. W grupie wschodniej stoi kilka samotnych ska,
w grupie rodkowej, najwaniejszej, oddzielonej od poprzed-
niej gbok dolin wznosz si dwie skay, jak wiee nad
dziedzicem, a od nich biegnie w dó jak gdyby grzebie
skalisty z postaciami mnichów w kapturach; grupa trzecia,

znacznie na zachód, za potokiem, jest mao widoczna z po-
wodu zaronicia Jasem. W grupie rodkowej lady murów
i piwnic dawnego Garnku Tusta^ którego dzieje wspomi-
naj legendy (Kaczkowski: „Olbrachtowi rycerze“). W po-
jedyczych skaach s kute btwpry niewiadomego przezna-
czenia i pochodzenia, zaczynajce' sj czsto od szczytów.
Na gówn ska rodkowej grupy wyjecie moliwe przy
pomocy rk, lecz do trudne, na inne skay jedynie przy
pomocy liny.
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